
  

 

JULI/AUGUSTUS 2020 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
e-mailadreswijzigingen en aanmeldingen hiervoor: info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
 
     

AGENDA JULI/AUGUSTUS 2020 
 

Helaas is het lastig om allerlei activiteiten te plannen tijdens de corona crisis..  
 
• 15  juli afscheidsavond in Rientjesmavo groep 8 (uitnodiging inmiddels verzonden) 
• 14 juli zomerfeest ouderraad 
• 17-07 vanaf 11.30u zomervakantie (spreiding zie hieronder) 
• 31 augustus 8.30u eerste schooldag (verschillende starttijden en ingangen : zie laatste pagina!) 
• 02 september hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 
• 3 september nieuwe Update 
• 10 september startfeest (onder voorbehoud) 
• 14 september (week) ontruimingsoefening (onder voorbehoud) 
• 14 september t/m 24 september groepsinformatieavonden niet fysiek in de school maar d.m.v. een filmpje per 

groep en via flyer 
• 17 september schoolfotograaf (deel 1) 
• 22 september schoolfotograaf (deel 2) 
• 23 september start kinderpostzegels (corona proof) groepen 7a en 7b 
• 25 september laatste werkdag meester Jan (meester Jan gaat met pensioen) 

 
 
 

Het team van de Klaroen wenst iedereen alvast een heel fijne 
zomervakantie !!! 

 
Spreiding laatste schooldag 

tijden uitgang (17 juli) 
 

 11.20u groepen 1/2c, 3a, 5a, 7b 
 

 11.30u groepen 1/2b, 4a, 4b, 5b, 6b 
 

 11.40u groepen 1/2a, 6a, 7a 
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CORONA PROTOCOL WIJZIGINGEN  
Vanaf 1 juli zijn er door het kabinet behoorlijk wat versoepelingen doorgevoerd. Die 
hebben ook gunstige gevolgen voor het basisonderwijs en dus voor de Klaroen. 
Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen. Verder blijft het protocol van 8 juni gelden. 
 

1. Leraren mogen wel weer dichterbij leerlingen komen en er hoeft geen anderhalve meter meer tussen 
leerlingen en leraren gehandhaafd te worden. 
 

2. Leerlingen tot en met groep 8 hoeven geen afstand tot elkaar te houden, daarom gaan de groepen 5 t/m 
8 weer tegelijk op dezelfde tijden naar school en naar huis na de zomervakantie. We vragen hen vooral 
zelfstandig naar school te laten komen, zodat er op de stoepen zo min mogelijk volwassenen staan. Voor 
de groepen 1 t/m 4 houden we wel verschillende tijden aan. We zien altijd veel ouders op de stoep bij het 
brengen, vandaar voor deze groepen 1 t/m 4 nog wel verschillende tijden. 

 
3. Op het plein mogen de verschillende groepen weer met elkaar spelen, de hekken op het plein kunnen na 

de zomervakantie gelukkig weer verwijderd worden. Ook mag er weer gebruik gemaakt worden van de 
gymzaal, we kunnen dus weer gymlessen gaan verzorgen. Alles ingaand na de zomervakantie. De 
kleuters kunnen nu al weer met elkaar gaan spelen op het plein (met verschillende groepen tegelijk). 

 
4. Wel blijft de anderhalve meter tussen ouders van kracht (ook tussen leraren en ouders). 

Dat betekent dat wij de gescheiden in- en uitgangen blijven hanteren, ook na de zomervakantie voor 
alle groepen. (zie rooster op laatste pagina) 
 

5. U ontvangt hierbij op de laatste pagina van deze Update een nieuw rooster (ingaand na de 
zomervakantie), omdat er na de zomervakantie weer teruggegaan wordt naar het traditionele rooster 
inclusief TSO opvang. Vergeet u niet weer uw kind aan te melden  voor de TSO? Zie informatie hieronder. 

 
6. Nieuwe TSO tijd en nieuwe eindtijd na de zomervakantie : (TSO 12.00u-13.00u) i.p.v. tot 13.15u en 

eindtijd 15.00u i.p.v. 15.15u. Het 5-gelijke dagenrooster vervalt na de zomervakantie. 
De school gaat dus ook een kwartier eerder uit (15.00u) maar met verschil in tijden en verschillende 
uitgangen. 
 

7. Ouders/verzorgers kunnen weer op afspraak de school in voor een gesprek (op anderhalve meter) 

 
 

TIJDIG AANMELDEN VOOR TUSSENSCHOOLSE 
OPVANG: HERSTART NA DE ZOMERVAKANTIE 
 
Wij gebruiken TSOpro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang.  
 

Op http://klaroenmaarssen.tsopro.nl kunt u o.a. terecht voor: 
het aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO (door middel van een kalender voor het hele schooljaar of 
incidenteel), de kosten, de regels & afspraken die wij hebben (informatie over o.a. het eten & drinken, 
spelen, TSO-coördinator) en de contactgegevens.  
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen over de TSO heb?  
U kunt met alle vragen die de tso betreffen (dus ook over het gebruik van TSOpro) bij de coördinator 

http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
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terecht :  tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl   (Jeroen van den Brink). 
 
Aan- en afmelden na 9.00 uur voor diezelfde dag?  
Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan of af te melden voor het overblijven, neem 
dan telefonisch contact op via 06-31907586.  
De TSO-coördinator verwerkt de aan- of afmelding later op de website. 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!  
 

 

 
 

Tobias 1-8-2020 1c  

Hugo 1-8-2020 5b  

Nadab 1-8-2020 1a  

Liva 1-8-2020 1c  

Yade 1-8-2020 3b  

Zoë 1-8-2020 6a  

Loek  5-8-2020 1a  

Joël 31-8-2020 1c  

Hehemen 7-9-2020 1a  

Lily 26-9-2020 1a  

Jackie 28-9-2020 1c  

 
 
EINDRAPPORT LEERLINGEN  
 
De bijzondere periode die we met elkaar hebben doorgemaakt (en nog steeds 
doormaken), vraagt ook om een bijzondere rapportage. Ons huidig rapport sluit 
niet aan bij de invulling van het ons onderwijs tijdens de afgelopen periode. U 
ontvangt daarom op 13 juli een alternatief rapport. 
 
De leerkrachten van de groepen 1, 3 t/m 8 hebben o.a. een verslag geschreven 
over de afgelopen periode. 

De CITO toetsen rekenen, spelling en technisch lezen (groep 3 t/m 7) zijn in juni 
afgenomen. Dit overzicht krijgt u ook in het rapport. Zoals eerder is aangegeven 
wordt CITO begrijpend lezen (groep 5 t/m 8) in september afgenomen. 

 

Voor de kinderen die in groep 2 zitten hebben de leerkrachten, zoals u gewend 
bent, het observatie- en leerlingvolgsysteem "KIJK" ingevuld.  

 

 

   

   

   

   

mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl


 

 

 

[4] 

 

 

 

VOORTGANG EN KEUZES SNAPPET OP DE KLAROEN MAARSSEN 
 

Rond de herfstvakantie 2019 zijn we op de 
Klaroen Maarssen gestart met de pilot 
Snappet in groepen 4 t/m 7.  
 
In februari 2020 hebben we u geïnformeerd 
via de Update over de voortgang. We 
schreven toen dat de leerkracht aan zet blijft 
en kiest welke (extra) instructie het beste bij 

de groep of de leerling past: een instructie op Snappet, een instructie met concreet materiaal of op een andere 
manier.  
 
Op de Klaroen waren we maar wat blij dat we met Snappet werkten, toen we in maart 2020 opeens thuis-
onderwijs moesten verzorgen. Groep 8 is toen ook meteen gaan werken met Snappet. En in de overige groepen is 
Snappet ingezet voor meer vakken dan waar de pilot mee is begonnen, zo werden woordenschatlessen en 
technisch leeslessen aangeboden aan de leerlingen.  
 
Afgelopen maand hebben we met het team besloten de pilot met een jaar te verlengen.  
We hebben met elkaar gesproken over de methodes die we via Snappet willen gebruiken. Zo hebben we gekozen 
om voor taal een andere methode op Snappet in te zetten. Onze methode Taal op Maat versie 1 werkte niet 
prettig op de chromebooks.  
Daarnaast gaan we technisch lezen in de groepen 4 t/m 6 ook via Snappet aanbieden, maar zullen we daarnaast 
ook woorden, teksten en boeken blijven gebruiken om het lezen te ontwikkelen.  
We maken met het team afspraken, zodat we goede kwalitatieve lessen en instructie blijven geven. Want de 
leerkracht blijft aan zet! 

 
AFSCHEID BIEBMOEDER LIANNE 
 

Na jaren “opperhoofd” te zijn geweest van het Klaroen-bieb-
team, neemt Lianne Smits afscheid.  
Nu haar jongste kind de Klaroen ook gaat verlaten naar het 
voortgezet onderwijs, stopt Lianne vanzelfsprekend ook met 
haar taak in de bieb.  
Lianne heel veel dank voor je inzet voor de bibliotheek van de 
Klaroen!! 
 
 

Gelukkig zal Mathea de taak van Lianne overnemen. We hopen natuurlijk dat de bieb snel weer 
toegankelijk wordt voor de biebmoeders, die nu in de corona tijd helaas niet mogen uitlenen op school. 

 
 
EINDE SCHOOLMELK  
De Schoolmelk levering wordt helaas gestopt per 1-8-2020. 
Ouders/verzorgers die gebruik maakten van dit abonnement zijn (als het goed is) persoonlijk 
geïnformeerd. Er kunnen geen nieuwe abonnementen meer afgesloten worden. 

 

http://www.campinaopschoolmelk.nl


 

 

 

[5] 

 

 

 

FILMSET GUNTERSTEIN BREUKELEN MUSICAL GROEP 8  
 

Na hard oefenen zijn de kinderen van groep 8 
inmiddels in de rol van acteur gekropen. Onder 
begeleiding van een cameraman en 
geluidsman en regisseur hebben wij inmiddels 
5 filmdagen achter de rug. Afgelopen week 
was de klapper: op een heuse filmset op 
landgoed Gunterstein hebben wij een hele 
donderdag en vrijdag gefilmd. Er zijn tenten 
opgezet en we hebben marshmallows 
geroosterd boven een kampvuur. Een echte 

kampsfeer dus! Maar tussendoor is er hard gewerkt. We hopen dan ook op een spetterend resultaat! 
 
Om dit allemaal 
mogelijk te maken is er 
veel hulp gekomen van 
verschillende kanten. 
Bovenal grote dank 
aan Eric Loman en zijn 
zoon Daan; als 
cameraman en 
geluidsman (werkzaam 
bij RTV Stichtse Vecht) 
hebben zij niet alleen 
alles gefilmd maar 
zorgen zij ook nog voor 
het montagewerk! Met 
meer dan 1000 GB 
filmmateriaal is dat een grote klus. Daarnaast dank aan Bertien Koole, eigenaresse van Gunterstein, voor het ter 
beschikking stellen van deze prachtige filmlocatie en het gebruik mogen maken van de faciliteiten. Ook dank aan 
Frank van der Weegen van de Heilig Hartkerk voor de filmlocatie en vriendelijke ontvangst.  
 
En tot slot dank aan de Ouderraad, 
die met de pizza's zorgde voor een 
verhoging van het feestelijke gevoel 
van de dag. 
 
Groep 8 is er klaar voor... Nu het 
einde van het schooljaar en het 
afscheid in zicht is bestaan onze 
laatste weken uit afscheid nemen en 
vooruit kijken. Vol mooie 
herinneringen aan 8 jaar Klaroen. Met 
een filmvoorstelling tijdens onze 
afscheidsavond in het vooruitzicht 
sluit groep 8 knallend hun 
schoolloopbaan af!  
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FEESTDAG 14 JULI (ouderraad) VOOR ALLE GROEPEN 
 
Helaas is er de afgelopen maanden van alles vanwege 
het virus geannuleerd. Geen schoolkamp, geen 
schoolreis, geen sportdag enz enz. 
Omdat er ook geld van uw ouderbijdrage niet 
uitgegeven is, is er budget vrijgekomen om een corona-
proof feestdag te organiseren. De ouderraad zal 
daarom 14 juli een feestdag organiseren op de beide 
pleinen van de Klaroen. Uiteraard alles geheel binnen 
de RIVM maatregelen en afspraken en protocollen van 
Vechtstreek en Venen. 
De activiteiten van 14 juli zullen voortdurend groep 
gescheiden uitgevoerd worden, alle hygiëne maatregelen zullen toegepast worden (desinfectie van 
materialen enz.). 
Alleen de ouderraadsleden (klein groepje) zal het plein betreden om de desinfectie van de materialen 
uit te voeren, verder zijn er helaas geen ouders toegestaan op het plein. 
 
 
Wat wordt er georganiseerd…..? 

Voor de kleuters en groep 3 zal er op het kleuterplein de 
gehele dag springkussens staan. 
De groepen 4 tot en met 8 mogen zich uitleven op een heuse 
stormbaan (onderling met de eigen groep). 
 
Daarnaast komt er een poffertjeskraam op het plein te staan. 
Alle kinderen krijgen een portie poffertjes! (binnen de RIVM 
maatregelen) 
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En tot slot aan het eind van de dag een traktatie van sponsor Jumbo bij 
het naar huis gaan bij de hekken.  
 
We bedanken hierbij de ouderraad voor dit fantastische initiatief!!! 

 
ALLERGISCH VOOR POFFERJES??? 
Als er kinderen allergisch zijn voor poffertjes, dan kunt u dit via de parro app aan de eigen leraar laten weten. 
De Ouderraad probeert dan voor een alternatief te zorgen, of wellicht wilt u zelf voor een alternatief zorgen die 
wij kunnen opwarmen. 
 
 

EXTRA LOKAAL 
In de nieuwsbrief van Vechtstreek en Venen (bijgevoegd bij deze Update) kunt u lezen dat we plannen aan het 
uitwerken zijn voor een nieuw extra noodlokaal. Deze wens bestaat al vele jaren om de instroom van nieuwe 
leerlingen aan te kunnen op de Klaroen Maarssen. Al enkele jaren op rij hebben we wachtlijsten en een 
leerlingenstop voor nieuwe kleuters. Het ziet er nu eindelijk naar uit dat er een lokaal geplaatst gaat worden. We 
houden u op de hoogte. 
 
 
 

GROEP 1/2A EN 7a DOEN HET SAMEN…. 
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AFSCHEID DITMAR BSO/TSO EIGEN EN WIJZER 
 

Met dit bericht brengen we u op de hoogte van het feit dat er een nieuwe 
locatiecoördinator gaat starten bij De Klaroen per 1 juli 2020. Helaas voor ons heeft 
Ditmar besloten om met zijn rol als locatiecoördinator te gaan stoppen. Ditmar heeft 
geconstateerd dat deze rol en de werkzaamheden die erbij komen kijken moeilijk te 
combineren zijn met zijn andere baan als kapper. Gelukkig voor BSO Maarssen blijft 
Ditmar wel bij ons werken, maar dan wel op een andere locatie, namelijk BSO de SportWijzer in de rol als 
pedagogisch medewerker. 

  
Ditmar vertelt u graag zelf ook over zijn vertrek; 
  
Na ruim vier jaar werkzaam te zijn geweest bij De Klaroen heb ik besloten een overstap te maken naar BSO de 
Sportwijzer. Met mijn sportachtergrond en in de rol als pedagogisch medewerker kijk ik er naar uit om de kinderen 
op sportief gebied uit te dagen. Daarnaast valt dat goed te combineren met mijn werk als kapper waar ik ook heel 
druk mee ben. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke en leerzame jaren die ik hier heb gehad. Voor mijn vertrek 
zal ik voor de kinderen een toffe afscheidsactiviteit doen! Ook zal ik uiteraard op gepaste afstand afscheid nemen 
van de ouders. 
  
In de afgelopen weken hebben wij gezocht naar een juiste vervanger voor Ditmar. Na vele positieve reacties en 
gesprekken die we hebben gevoerd zijn we blij u te mogen mededelen dat wij een nieuwe locatiecoördinator aan 
hebben genomen, namelijk Jeroen van den Brink. Jeroen heeft jarenlange ervaring met het werken bij de BSO en 
Peutergroepen en heeft hier ook verschillende rollen vervuld. 
 
Jeroen stelt zich graag even aan u voor; 
  
Beste kinderen, ouder(s) en verzorger(s), 
  

Mijn naam is Jeroen van den Brink, 32 jaar, woonachtig in Maarssenbroek en vader 
van 2 prachtige kinderen. Per 1 juli zal ik de nieuwe locatiecoördinator zijn bij De 
Klaroen. Nadat ik mijn diploma ‘Sport en bewegen coördinator’ in 2010 gehaald heb, 
ben ik gaan werken op een buitenschoolse opvang. Na 9 jaar werkzaam geweest te zijn 
bij de BSO bij mijn huidige werkgever waar ik heel veel heb geleerd, ben ik toe aan een 
nieuwe uitdaging waarbij ik mezelf weer verder kan ontwikkelen. Ik kijk er dan ook erg 
naar uit om bij Eigen&Wijzer aan de slag te gaan en om kennis met de kinderen en u te 
maken. De komende weken zal ik al een aantal keer op locatie aanwezig zijn om het 
team en de school beter te leren kennen, wellicht maken we dan al kennis met elkaar en 
anders zeker vanaf 1 juli. Tot dan! 
  
Overige personele wijzigingen 
  
Naast Jeroen zal er nog een nieuwe medewerker starten bij BSO de Klaroen, namelijk Max de Goede. Max werkt 
inmiddels al 4 jaar bij onze SportBSO en zal de omgekeerde weg bewandelen van Ditmar. Ook Max is toe aan een 
nieuwe uitdaging en deze zal hij gaan vinden bij de Tienerclub! Max zal per 1 juli starten en stelt zich dan graag 
aan u voor. 
  
Naast het vertrek van Ditmar en de komst van Jeroen en Max zal er nog een medewerker vertrekken per 1 juli, 
namelijk Machiel Hulster. Machiel heeft besloten om bij een andere kinderopvangorganisatie te werken vlakbij 
zijn eigen woonplaats. Wij vinden dit uiteraard heel jammer, maar hebben alle begrip voor deze situatie. Zijn 



 

 

 

[9] 

 

 

 

laatste werkdag is 29 juni waarbij u allemaal uiteraard in de gelegenheid bent om afscheid te nemen van Machiel. 
Wij wensen Machiel heel veel plezier en geluk bij zijn nieuwe werkgever. 
Als laatste willen wij u graag mededelen dat Tamara de Kok haar BBL-stage voorzet bij een andere locatie van 
Eigen&Wijzer. Tamara heeft het afgelopen jaar met heel veel plezier bij De Klaroen gewerkt, maar wil ook graag 
andere locaties leren kennen waardoor ze nog meer kennis kan opdoen en uiteindelijk overal inzetbaar kan zijn in 
onze regio. 
  

 
GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 

 
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. 
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De 
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de 
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de 
Bijbel aan de orde: 
 

Week 27 en 28 (29 juni t/m 10 juli): Overgaan 
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.  
Bijbel: Tien plagen, doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 15). 
 
 

KLAROEN OP FACEBOOK  
De Klaroen is ook op Facebook te vinden. 
Hier blijft u op de hoogte van de zaken die op school en in de klassen spelen. 
Vrienden worden? Zoek op Klaroen Maarssen of klik hier 

 
 
HANDIGE DOWNLOADS VOOR 2020-2021 
 
SCHOOLGIDS 2020-2021 bijlage  
 
Correctie op de vorige versie: Sinterklaas wordt op school gevierd op 4 december (niet op 5 december); ’s middags vrij) 

 
VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
 
SCHOOLTIJDEN VANAF 2020-2021 
 
Meer downloads? 
www.klaroen.com   

https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/06/Bijlage-schoolgids-20-21-1.pdf
https://www.klaroen.com/praktische-informatie/vakantierooster/
https://www.klaroen.com/praktische-informatie/schooltijden/
http://www.klaroen.com/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
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Verjaardagen leerlingen juli /augustus 2020 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 04 juli juf Linda Bouhuijzen (groep 1/2b) 

 27 juli juf Wilma Tromp (groep 1/2c) 

 8 augustus Wil Voorn (TSO) 

 23 augustus juf Inge van der Grift (groep 7a) 

 30 augustus Annelies de Vries (BSO) 

 2 september juf Simone van Bolhuis (groep 1/2b) 

 3 september juf Arjaan Levering (Peutergroep en opvang) 
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De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 
Blok 6 “We zijn allemaal anders”  (download hier  de nieuwsbrief) 
 
Download Kletskaarten “We zijn allemaal anders” vreedzame school  
 
 
 
 
 
 
 
 

GESLAAGD!!!!  GROEP 7
 

 
 
 
 

 gr 1_2 – kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders 

 gr 3 – kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders 

 gr 4 – kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders 

 gr 5 – kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders 

 gr 6 – kletskaart blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij 

 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-1_2-kletskaart-blok-6-we-zijn-allemaal-anders.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-3-kletskaart-blok-6-we-zijn-allemaal-anders.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-4-kletskaart-blok-6-we-zijn-allemaal-anders.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-5-kletskaart-blok-6-we-zijn-allemaal-anders.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-6-kletskaart-blok-5-we-dragen-allemaal-een-steentje-bij-1.pdf
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INGEZONDEN  
 

 
 
 
 
 
 



  

JUNI 2020 

 

ROOSTER per 31-8-2020 


