
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
     

 

  
AGENDA SEPTEMBER 2020 

• 8 september schoolfotograaf 
• 18 september startfeest coronaproof  
• 14 september (week) ontruimingsoefening  
• 17 september groepsinformatieavonden niet fysiek in de school  
• 23 september start kinderpostzegels (corona proof)  
• 30 september start Kinderboekenweek 
• 1 oktober nieuwe Update 

 
 

 AGENDA OKTOBER 2020 
• 12 t/m 16 oktober 10 minuten gesprekken  
• 17 t/m 25 oktober herfstvakantie 
 

 

 
 

 3 September 2020 
 



 

 

Beste allemaal, 

 

Wat fijn dat we de meesten van jullie - ondanks 1,5 

meter beperking – toch even gezien hebben op de 

koffie en thee ochtend buiten op de parkeerplaats. 

Dat was in ieder geval een goede start van dit 

schooljaar. 

 

Het was vast weer even wennen deze week: vroeg 

opstaan om op tijd op school te komen, nadenken 

over welke tijd er gebracht en gehaald moet 

worden, op zoek naar de nieuwe meester of juf, 

maar ondertussen heeft iedereen zijn plekje wel 

gevonden. Deze eerste weken staan vooral in het 

teken van de vorming van een leuke positieve groep. 

De kinderen zitten elke dag op een andere plek, 

hebben veel samenwerk opdrachten en ze doen veel 

spelletjes met elkaar. De meester of juf heeft ook 

veel aandacht voor de klassenregels. De leerkracht 

investeert nu veel tijd en aandacht in het 

groepsproces en daar plukt de hele groep de rest 

van het jaar de vruchten van.   

 

Verder blijft het voorlopig spannend hoe het 

schooljaar gaat verlopen. Bij deze Update ontvangt 

u een brief van onze algemeen directeur met een 

vooruitblik naar de herfst.  Op andere V+V scholen 

is al enige ervaring met uitval. Er zijn nog geen V+V 

leerkrachten ziek, maar als er getest moet worden, 

valt een leerkracht toch een aantal dagen uit en 

dat levert vervangingsproblemen op.  Eventueel 

thuis werken of helemaal geen les hangt dan boven 

het hoofd.  

 

Natuurlijk hopen we dat het aan onze school voorbij 

gaat. Waar het kan, gaan activiteiten gewoon door. 

Zo hebben we komende dinsdag toch gewoon 

gezinsfoto’s en vrijdag 17 september ook een   

corona proof startfeest. Daarover leest u meer in 

deze nieuwsbrief. 

 

We wensen iedereen een geweldig  schooljaar! 
 

 



 

 
 
Voor een aantal kinderen was deze maandag 
echt hun eerste dag op De Klaroen.  Welkom  
 
Mees de Bree ( groep 1) 
Lucas van Deventer (groep 1) 
Imogen (Immy) Gellman (groep 2) 
Benjamin Gellman (groep 4) 
Suze Lam ( groep 7) 
Tes Bottema ( groep 8) 
 
Lieve nieuwe kinderen, we wensen jullie en je 
ouders een hele fijne tijd op De Klaroen! 

 

 
 
 

 
 
Op dinsdag 8 september komt de schoolfotograaf. Omdat het er geen ouders de school in 
mogen, worden er op veel scholen geen gezinsfoto’s gemaakt. Omdat het op onze kleine 
school om een beperkt aantal ouders gaat, hebben we een oplossing gevonden om toch die 
populaire jaarlijkse foto te kunnen nemen.  
 
 
Ouders met jongere broertje(s) of zusje(s) kunnen rond 8.30 uur komen. Graag 1 ouder per 
gezin om de jongste kinderen te begeleiden.  
 
 

 
 

 
Er wordt steeds 1 gezin gefotografeerd, er wacht 
1 ouder in de gang en de rest zal buiten 
wachten. Wij trekken cirkels op het plein met   
1,5 meter afstand. Wilt u laten weten bij uw 
leerkracht of u van de mogelijkheid gebruik 
wilt maken? Wanneer al uw kinderen op school 
zitten, dan wordt de gezinsfoto onder schooltijd 
gemaakt. 
 
De kleuters mogen met hun knuffel op de foto.  
 

 



 

 



 



 

 

 

Vorig jaar hebben een paar ouders afscheid 
genomen dus er is weer ruimte in de Ouderraad.  
 
Wij organiseren veel gezellige activiteiten voor 
onze leerlingen. Het leuke van deelname aan de 
Ouderraad is, dat je bij het feest zelf aanwezig 
kunt zijn om te zien hoe je kind(eren) het feest 
ervaren. Dit is echt een leuk en bijzonder inkijkje 
van hun tijd op de basisschool. Mocht je dit zelf 
ook graag willen meemaken of wil je graag iets 
voor de kinderen van de Klaroen doen, dan zijn 
wij op zoek naar jou!   
 

Neem gerust contact op met één van de Ouderraadsleden voor meer informatie of 
via or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl.   We kijken uit naar de reacties. 

 
Immy Kalkhoven 
Steven Verver, penningmeester 
Sabrina van der Bunt, lid 
Esther Kop, lid 
Fabienne Roosdorp, lid 
Marc Pruntel, lid 
Mieke Struijk, lid 
Ruud Oostveen, namens het team 

In verband met corona gaat de informatie avond zoals aangekondigd in de agenda ( uit de 
bijlage schoolgids) niet door. De afgelopen jaren hebben we alle ouders in de hal ontvangen 
voor een presentatie over de gang van zaken en het komende schooljaar. Inmiddels weet 
iedereen wel dat we op 6 oktober niet alle ouders in school kunnen ontvangen. 
 
De kinderen krijgen volgende week allemaal een papieren informatie folder van hun klas mee 
naar huis. Deze folder is voor u. Leest u deze door, als u vragen hebt dan hebben we daarvoor 
een google MEET LINK een vragenuurtje (dus via de computer)  in de week daarop. Op 
 
Donderdag 17 september  
Tussen 19.30 en 20.00 uur – vragen over groep 8 aan Brechtje 
Tussen 20.00 en 21.00 uur – vragen aan juf/meester groep 1 t/m 7 

U krijgt die dag in de mail een agenda met een link. Als u 
op deze link klikt, komt u direct in ‘de meeting’’. 
 
 
 
 
 

mailto:or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl


 

 

 

 
Deugd van de week  
 
Elke maandag starten wij de week in de hal met alle 
kinderen. Dan bespreken we de voordelen van een 
positieve eigenschap en hoe je deze in praktijk kan 
brengen. Het principe van het stimuleren van positieve 
eigenschappen is onderdeel van de deugden aanpak. 
Voor een indruk kunt u het filmpje kijken via onderstaande 
link.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=myVa_Vb-N5Y 

 

Door corona moeten we onze bibliotheek oma’s en klus opa’s missen. In de vakantie is de bieb 
wel weer op orde gebracht door hen. De klus opa’s hebben in de lege school ook van alles 
gerepareerd. Helaas zit het er voorlopig nog niet in dat de opa’s en oma’s weer vast op 
maandag in school te vinden zijn.  
 

 

Gymrooster  

 

Dinsdag en Donderdag   

13.00-
13.40  

Groep 5/6 12.50 – 13.00       
Opbouwen 

13.40-
14.20 

Groep 3/4  

14.20-
15.00 

Groep 7/8  

 

  
Let op : gymkleren mee 
We zijn met gym al gestart dus graag schone gymkleren mee naar school. Gymkleren zijn 
shirt, broek en gymschoenen.  De laatste tijd gymmen er steeds meer kinderen op blote 
voeten. Het is er ingeslopen dat kinderen die geen passende gymschoenen hebben 
(meegenomen), meedoen zonder gymschoenen. Helaas kun je er besmetting van voetwrat 
mee oplopen en dat gebeurt regelmatig. Vandaar dat we de regel weer streng oppakken. 
Zonder gymkleren, niet mee gymmen. De periode tot 18 september krijgt uw kind nog een 
waarschuwing. Daarna verwachten we echt iedereen op passende gymschoenen en in 
schone gymkleren.  
 
We geven de gymkleren bij elke vakantie mee naar huis zodat u ze kan wassen. Na de 
vakantie kan iedereen dan weer fris de gymles in.  
 
Voor lang haar, graag een elastiekje mee zodat de kinderen het haar tijdens gym in een staart 
kunnen dragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=myVa_Vb-N5Y
https://www.youtube.com/watch?v=myVa_Vb-N5Y


 

 
Luizencontrole   
De school heeft een signalerende en informerende functie. Leerlingen worden in de eerste 
week na elke vakantie gecontroleerd op luizen en neten. 
 
Afspraken 
• Bij signalering van luis of neten worden ouders van de betreffende leerling geïnformeerd.  
• Alle  ouders van de klas ontvangen een mail, zodat je thuis de haarcontrole kan starten (Als 

je er snel bij bent, is het uitroeien van luizen makkelijker).   
• Twee weken later is er een hercontrole op school. 
 
Bij een tussentijdse melding informeert school de ouders per mail, maar er wordt geen extra 
controle uitgevoerd. 
 
 

OVERBLIJVEN/TSO (tussenschoolse opvang) 

 
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 per dag. 

 
 
Op http://klaroentienhoven.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), 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 TSO-pro) 
terecht bij de coördinator Ashwin de Ruijter :  u kunt hem mailen op 
tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl of bellen op: 06-39 34 27 30. 
 
 
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 06-39 34 27 30. 

 
 
Pauze hapjes en traktaties 

Elke dag wordt er rond 10 uur wat gegeten en gedronken. Uw kind neemt daarvoor een bekertje 
drinken en een gezond tussendoortje mee naar school.  Op woensdag is het fruitdag en vragen 
we de kinderen allemaal fruit mee te nemen als tussendoortje. Op andere dagen is het goed als 
de kinderen iets anders meenemen bijvoorbeeld een liga of ontbijtkoek.  
 
Ook vragen we u verantwoorde, liefst gezonde traktaties uit te (laten) delen bij verjaardagen. 
Op internet zijn veel leuke ideeën te vinden. In coronatijd vragen we u alleen fabriek verpakte 
traktaties te kiezen.  
  

 
Rapporten Retour 
Voor de vakantie hebben alle leerlingen hun rapport gekregen. We vragen u de rapporten 

http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl


 

z.s.m. weer in te leveren bij de leerkrachten 
 

 
Regels en afspraken uit de schoolgids 

 

 
 

Verlof 
 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen.  
De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet door 
ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de 
leerplichtwet kan bestraft worden. Dit geldt zowel voor ouders die hun kind ongeoorloofd thuishouden 
als voor directie die daarvan geen melding maakt. 
 
Bij ieder verzoek om verlof is het nodig om een aanvraagformulier voor verlof in te leveren bij de 
directeur.   



 

 

 
 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

                WE HOREN BIJ ELKAAR 
 
Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR 

 kletskaart_groep1/2blok1 
 kletskaart_groep 3_blok1 
 kletskaart_groep 4_blok1 
 kletskaart_groep 5_blok1 
 kletskaart_groep 6_blok1 

 
 

 

Klaroen op Facebook 
 
 
De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te vinden. 
Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik hier 
 

 

 

 
 
 

 
HANDIGE DOWNLOADS VOOR 2020-2021 

 
 SCHOOLGIDS 2020-2021 PRAKTISCHE BIJLAGE 

 SCHOOLGIDS 2020-2021 INFORMATIEF 

 VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
 

 
Meer downloads?       www.klaroen.com 
 
 

 

  
 

 
 

 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/BLOK-1-WE-HOREN-BIJELKAAR-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok1.pdf
https://www.facebook.com/klaroentienhoven/
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/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422

