
  

 

 

WELKOM TERUG !!!! 
 

In deze startnieuwsbrief leest u vooral informatie over de 
organisatie van de  start vanaf  31 augustus in coronatijd. Op 2 
september ontvangt u weer een reguliere Update (Nieuwsbrief). 
 
Ook stuur ik u hierbij de brief (download hier) van de voorzitter 
van de raad van toezicht van Stichting Vechtstreek en Venen 
met veel informatie over de corona maatregelen. Lees deze 
brief aub aandachtig. 

 

Het team van de Klaroen heeft er weer zin in! 
Tot maandag 31 augustus. 

 
CORONA PROTOCOL KLAROEN MAARSSEN 
 
Sinds 1 juli zijn er door het kabinet behoorlijk wat versoepelingen doorgevoerd. Die 
hebben gunstige gevolgen voor het basisonderwijs en dus ook voor de Klaroen. Hieronder 
staan de belangrijkste wijzigingen. Verder blijft het protocol van 8 juni gelden en de maatregelen zoals in de brief 
van Vechtstreek en Venen staan beschreven. 
 

1. Leraren mogen weer dichterbij leerlingen van de basisschool 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 verschillende groepen weer met elkaar spelen,. Ook mag er weer gebruik gemaakt 
worden van de gymzaal, we kunnen dus weer gymlessen gaan verzorgen. De gymtijden hoort u via de 
leraren zelf. 

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 (zie rooster op laatste pagina). 
Ouders/verzorgers kunnen op afspraak de school in voor een gesprek (op anderhalve meter) 

5. U ontvangt hierbij op de laatste pagina van deze Update een rooster, 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 op de volgende pagina. 

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.  
De school gaat dus een kwartier eerder uit (15.00u), maar met verschil in tijden  
en verschillende uitgangen. 

7. Trakteren. In overleg met de leerkracht mag er getrakteerd worden.  
Dat doen we alleen in de eigen klas en er mogen alleen verpakte traktaties uitgedeeld worden. 

8. De eerste schooldag (maandag 31 aug.) staan de leerkrachten op het plein om de kinderen  
op te vangen. Helaas mogen ouders dus niet mee naar binnen. 

 

  

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/Bijlage_-Brief-voor-ouders-en-verzorgers-start-schooljaar-2020-2021.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/Bijlage_-Brief-voor-ouders-en-verzorgers-start-schooljaar-2020-2021.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/Bijlage_-Brief-voor-ouders-en-verzorgers-start-schooljaar-2020-2021.pdf
https://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
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[2] 

 

 

 

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 
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. 
 

 
AGENDA SEPTEMBER 2020 

 

Helaas blijft het lastig om allerlei activiteiten te plannen tijdens de corona crisis.  
 
• 2 september nieuwe reguliere Update 
• 10 september startfeest (onder voorbehoud van corona maatregelen) 
• 14 september (week) ontruimingsoefening  
• 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) 
• 30 september start Kinderboekenweek 
• 1 oktober nieuwe Update 

 
 

HANDIGE DOWNLOADS VOOR 2020-2021 
 

SCHOOLGIDS 2020-2021 PRAKTISCHE BIJLAGE 
SCHOOLGIDS 2020-2021 INFORMATIEF 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
 

Meer downloads? 
www.klaroen.com   

http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/06/Bijlage-schoolgids-20-21-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/06/schoolgids-De-Klaroen-20-21-deel-1.pdf
https://www.klaroen.com/praktische-informatie/vakantierooster/
http://www.klaroen.com/


  

JUNI 2020 
 

ROOSTER per 31-8-2020 


