
  

 

 

 

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 
     

 

WELKOM TERUG….. 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, de vakantie is weer voorbij. We 
hopen dat iedereen ervan genoten heeft en weer lekker uitgerust aan dit 
nieuwe jaar kan beginnen. Het was maandag vast wel weer wennen om weer 
naar school te gaan. Vroeg opstaan om op tijd op school te zijn, iedereen 
weer op zoek naar zijn eigen juf of meester, maar ondertussen heeft 
iedereen zijn plekje weer gevonden.  
 
Het team van de Klaroen heeft er weer reuze zin in! 
 
We wensen iedereen een geweldig schooljaar toe en we hopen elkaar op anderhalve meter te zien op het 
“startfeest” 10 september. 
 
 
 

 
 
AGENDA SEPTEMBER/OKTOBER 2020 

 
Helaas blijft het lastig om allerlei activiteiten te plannen tijdens de corona crisis, we proberen zoveel mogelijk door te 
laten gaan in een veilige situatie en vragen daar ook uw medewerking bij. Houd anderhalve meter afstand bij activiteiten. 

September 
• 10 september startfeest (zie verder in de Update) 18.00-20.00u) 
• 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 
• 15 september leerlingenraad 
• 17 september dag van de Pedagogisch medewerker (PM-er) 
• 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 

Oktober 
• 1 oktober nieuwe Update 
• 8 en 13 oktober 10 minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 
• 12 en 13 oktober 15 minuten gesprekken groep 8 
• 13 oktober leerlingenraad 
• 17 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie 
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STARTFEEST…… 

Startfeest Jungle fever 
 
Het is bijna weer zover! Het startfeest staat voor de deur. Dit jaar is het thema: jungle fever! 

Het feest vindt plaats op donderdag 10 september van 18.00-20.00 uur.  

 
Het startfeest van dit jaar wordt een vossenjacht. Het is de bedoeling dat u met uw kind(eren) vanaf huis vertrekt 
om de vossenjacht te lopen. U loopt met uw kind(eren) in gebied 1 OF in gebied 2. De leerkrachten, verkleed als 
jungledieren, zullen verstopt zitten in het desbetreffende gebied. Let u alstublieft op de start- en eindtijd. 
 
De leerkrachten zullen een letter dragen, deze letter kunt u dan invullen op het invulblad. De letters vormen 
uiteindelijk een woord. De oudste kinderen zullen het invulblad 
woensdag 9 september mee naar huis krijgen. De ingevulde 
formulieren mogen de volgende ochtend, vrijdag 11 september, 
bij de eigen leerkracht worden ingeleverd. Juist ingevulde 
formulieren maken kans op een prijs! 
 
In het gebied is er een koek en zopie verzorgd door de 
Ouderraad en rijdt er een ‘discojeep’ rond.  
 
Na het vinden van alle letters is het de bedoeling dat u weer 
richting huis gaat. Er zal geen gezamenlijke afsluiting zijn op 
school. Houd gedurende de zoektocht alstublieft rekening met 
de 1,5 meter afstand.  
 
Tot slot: trek zelf natuurlijk ook uw leukste jungle outfit uit de 
kast. We gaan er een mooi startfeest van maken! 
 
De startfeestcommissie 
 

 

 
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/2020/06/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/


 

 

AANMELDEN VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG:  
 
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. 
 

 

PARRO OUDER APP 
Op de Klaroen gebruiken we de Parro app 
 
Downloadt u de app ook?  
 

 
 

 
 

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.  
 
 
 

Startweek  
Inhoud: De schooldeur gaat open. We wensen de kinderen een goede start! 
Bijbel: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6). 
 
Overgaan (week 35 en 36) 
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.  
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14). 
 
Respecteren (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels. 
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden Kalf 
(Exodus 15 t/m 32). 
 
Onderzoeken (week 40 t/m 43) 

http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders


 

 

Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het stellen van de 
juiste vragen.  
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6). 
 
Strijden (week 44 t/m 46) 
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met 
conflicten. 
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9). 
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Respecteren’ (7 t/m 25 september). 
 

Respect man, respect! 
Voor het lijf en het leven. 
Niet moorden, met wapens, 

niet moorden met woorden. 
Niet draaien en graaien, 
of liegen, bedriegen. 

Respect man, respect! 
Dat heeft pas effect. 

 
Respect. Voor de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen, voor een andere huidskleur, voor het gezag en de 
wet, voor de helden in de zorg, voor God… Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat verdient volgens hen respect? En 
hoe belangrijk is het in hun leven? Soms lijkt respect een modewoord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. In het 
Trefwoordthema Respecteren willen we de kinderen graag laten ontdekken dat dit begrip ten diepste weergeeft hoe mensen 
met elkaar zouden moeten omgaan.   
 
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Mozes die met zijn volk wegtrekt uit Egypte. In de woestijn ontvangen zij de Tien 
Geboden van God. Ze klinken vooral als verboden: je mag niet doden, niet stelen, geen afgod vereren, niet liegen… Maar 
eigenlijk roepen ze allemaal op tot één ding dat de mens wél moet doen: respecteer het leven, respecteer het bezit, 
respecteer de mensen die jou lief zijn, respecteer de waarheid… Zonder respect verliezen we onze menswaardigheid. Door te 
liegen, te stelen en ontrouw te zijn maken we elkaar onvrij. En dan, zegt Mozes, hadden we net zo goed in het slavenland van 
de farao kunnen blijven. Tien waardevolle regels die we het beste respecteren door er iets mee te doen dit schooljaar. 
 
 
 

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 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 

 

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/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

HOOFDLUISCONTROLES 
Vanwege corona is er met de coördinator hoofdluiscontroles besloten voorlopig geen 
hoofdluiscontroles te houden. Het is niet verstandig om andere volwassenen dan de 
leraren en medewerkers dicht bij uw kind(eren) te laten komen. Daarom ons verzoek: 
kijkt u regelmatig bij uw eigen kind? Op internet staan veel tips hoe op hoofdluis te 
controleren.  
 
Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind, geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
Wim Verkerk (wverkerk@vechtstreekenvenen.nl). Er kan dan z.s.m. een e-mail naar de ouders van die 
betreffende groep gestuurd worden, zodat er thuis nog intensiever gecontroleerd en behandeld kan worden. 
 
We hopen natuurlijk op termijn weer op school te kunnen controleren. Onze coördinator is daarom nu alvast op 
zoek naar ouders die een kwartiertje na elke vakantie willen helpen (na coronatijd). 
U kunt u opgeven via hetzelfde e-mailadres van Wim Verkerk. Vooral voor de kleutergroepen is er een tekort aan 
hoofdluisouders. 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Tobias 31-8-2020 1c  

Hugo 31-8-2020 5b  

Nadab 31-8-2020 1a  

Liva 31-8-2020 1c  

Elijah 31-8-2020 8a  

Yade 31-8-2020 3b  

Zoë 31-8-2020 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  

Denvy 3-10-2020 1c  

Jayliano 5-10-2020 1c  

Tim  7-10-2020 1a  

Efrata 12-10-2020 1b  

Bibi  28-10-2020 1b  

 
 

RAPPORTEN RETOUR 
Voor de vakantie hebben alle leerlingen hun rapport gekregen.  
We vragen u de rapporten z.s.m. weer in te leveren bij de nieuwe leerkrachten. 
 

mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl


 

 

ONTRUIMING 
In de week van 14 september gaan we weer een ontruimingsoefening 
houden. Vooral voor de jongere kinderen en nieuwe kinderen bij ons op 
school kan het ontruimingssignaal weleens een schrikeffect geven.  
Uiteraard bespreken de juffen dit van tevoren met de kinderen, maar ook 
u kunt er thuis misschien wat aandacht aan besteden. 
 
 

NIEUWE LEERLINGENRAAD 
Vorig jaar hebben de leerlingen van de leerlingenraad met plezier deelgenomen aan de leerlingenraad. 
We zijn benieuwd wie er dit jaar gekozen worden voor de leerlingenraad. 
In de volgende Updates stellen deze leerlingen zich weer voor. 

 
KLANKBORDGROEP 

Sinds juni 2008 bestaat er op de Klaroen Maarssen een klankbordgroep. Een groep ouders/verzorgers die samen 
met de schoolleiding bij elkaar komt om te praten over de ontwikkelingen op de 
Klaroen Maarssen en andere algemene zaken betreffende de Klaroen. Deze 
groep komt een aantal keer per jaar op school bijelkaar. De bespreekpunten 
(geen persoonlijke zaken betreffende een leerling of leraar) kunnen door de 
klankbordgroep ingebracht worden, maar ook door u. U kunt het e-mailadres 
info.klaroenmaarssen@vechtstreekenenvenen.nl gebruiken voor 
bespreekpunten . 
 
Op dit moment zitten Frank (van der Steen), Ingeborg (Ackema), Marloes 
(Arendsen), Annemarie (Cats) en Wim Verkerk in de klankbordgroep. 

Mocht u een agendapunt hebben voor de klankbordgroep, geef dit ook gerust door bij deze personen.  

 
INFORMATIEAVONDEN  
 
Helaas kunnen we u dit jaar ook niet uitnodigen voor een 
informatieavond. We waren gewend om alle informatie 
met u te delen in het lokaal op een avond. Dat gaat 
natuurlijk niet in coronatijd, volwassenen kunnen nog 
niet in de school komen in groepsverband. 
Daarom krijgt u via de e-mail, parro of andere digitale 
kanalen een flyer met informatie over het schooljaar van 
uw zoon(s) of dochter(s). 
Daarin wordt u op de hoogte gebracht over wat er dit jaar in de klas gedaan gaat worden op het gebied van 
leerstof en methodieken, maar ook buiten de klas (schoolreizen, kampen enz. voorzover mogelijk in deze tijd). 
Ook zullen de meesters en juffen een filmpje meesturen. 
U kunt altijd contact maken door te bellen, te mailen of via Parro een bericht te sturen naar de meester of juf als 
u vragen of opmerkingen heeft. 
 
 

LEERPLICHTWET 
 

www.leerplicht.net 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenenvenen.nl
http://www.leerplicht.net/


 

 

 
AFSPRAAK OP SCHOOL? REGISTRATIE…. 
 
Zoals u weet kunt u vanwege de coronamaatregelen de school niet zomaar 
inlopen (ook niet in het buitenlokaal). Maar mocht u de leerkracht van uw 
kind (of schoolleiding) wel persoonlijk willen spreken, dan kan dat als u 
een afspraak maakt via de e-mail of telefoon.  
U dient daarna bij binnenkomst een bezoekersregistratieformulier in te 
vullen en in de daarvoor bestemde box te deponeren bij de hoofdingang 
(dit formulier wordt alleen gebruikt bij een eventueel bron- en 
contactonderzoek als er onverhoopt een coronabesmetting plaatsvindt op 
de Klaroen). 

 
 

 
PRAKTISCHE ZAKEN 
Zoals u gewend bent van ons, zetten we in de eerste UPDATE altijd even wat praktische zaken op een rij: 

 Iedereen is op tijd op school.  Zie rooster in de startupdate KLIK HIER  
 

 Fietsen en stepjes kunnen alleen gestald worden in het fietsenhok. Op het plein en in de school wordt 
alleen gelopen. 

 

 Wilt u (ouders/verzorgers) proberen de afspraken met artsen e.a. zoveel mogelijk voor of na schooltijd te 
plannen. 

 

 Alle ouders kunnen voor het hek op anderhalve 
meter van elkaar wachten om hun kind op te 
halen van school. Wilt u daar NIET ROKEN, u 
bent een voorbeeld voor de leerlingen van 
onze school. 
 

 
 

 Mobieltjes zijn niet toegestaan, alleen als het echt noodzakelijk is in overleg met de leerkracht (op eigen 
risico!). Deze worden dan altijd ingeleverd bij de leerkracht. Uw kind kan zijn/haar mobieltje na schooltijd 
weer ophalen. 

 
 
 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/Start-Update-Klaroen-Maarssen-31-8-2020.pdf


 

 

 
De grondwet van de Klaroen: 

 
We zorgen dat iedereen erbij hoort 

We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn 
We lossen conflicten samen op 

We helpen elkaar 
We dragen allemaal een steentje bij 

 

 
Regels en afspraken uit de schoolgids 

Indien u dat wenst hebben we ook een gedrukt exemplaar. 
In deze schoolgids staan ook onze gedragsregels op de Klaroen. 

 

 



 

 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 23 augustus juf Inge (7a) 

 30 augustus Annelies de Vries (BSO) 

 2 september juf Simone  (1/2b) 

 3 september juf Arjaan (Peutergroep) 

 13 september juf Gera en juf Ineke  

 17 september juf Marleen (8b) 

 26 september juf Rosa (1/2a) 

 27 september juf Sharon (5a) 

 30 september Heini (TSO) 
 
 

 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 
SEPTEMBER  2020               OKTOBER 2020 
 
    Groep     Groep 

2 Elijah  8a 1 Nora  5a 

2 Tjibbe  8b 2 Dex 3a 

2 Tess  3a 2 Fleur 6a 

3 Zoë  6a 3 Denise  8a 

7 Mika  6b 4 Renée  4a 

11 Rodney  8b 4 Fiënna  7a 

11 Raf 2a 5 Cesar  7b 

12 Riley  8a 8 Finn 4a 

15 Amel  7b 9 Quinty  7a 

16 Ahmad 8a 9 Keano  3a 

16 Jaylee  8a 10 Demi  7b 

18 Lars  6b 13 Lily  3a 

18 Duuk  6a 14 Mats  4a 

18 Aniek  6b 14 Loulé  3b 

21 Thijs  8b 17 Kinée 8a 

22 Maryam 3b 17 Anoushka  6a 

24 Kyano  8a 17 Wilm-Jan  8a 

24 Eliza  3b 18 Alonso  4a 

24 Mijnke  3a 19 Ibrahim 8b 

25 Björn  7a 20 Daley  2c 

26 Olivier  7b 23 Madée  2b 

26 Tim  6a 24 Hannah 7a 

27 Tim  2b 24 Cas  7b 

28 Ruben  2b 25 Ties 3a 

30 Firdaouss  8b 25 Elizabeth  6a 

30 Noa Heij 4a 27 Gillean  2b 

   29 René  6a 

  



 

 

FIETSENSTALLING 
Ouders en kinderen, willen jullie er weer op letten dat de fietsen netjes geplaatst worden in de rekken. 
We hebben voldoende fietsenrekken als de kinderen in de buurt van de school vooral lopend naar school komen. 
Op het witte kruis en onder de vluchttrap mogen beslist geen fietsen geplaatst worden, dit in verband met de 
vluchtroute van de groepen boven. DUS NETJES IN DE REKKEN en NIET TEGEN DE HEKKEN. 
 
 

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN (BROERTJES EN ZUSJES) 
U kunt uw aanmeldingen melden via de mail naar info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl  
Aanmeldingen zijn geen inschrijvingen. U moet namelijk ook nog een inschrijfformulier invullen en 
inleveren bij Wim Verkerk. 
 
 

GEEN SNOEP IN DE PAUZES;  
OP DINSDAG EN DONDERDAG VERPLICHT 
FRUIT MEE 
Wilt u uw kind vooral geen snoep meegeven voor in de pauze. Een verantwoorde 
koek, een stuk fruit of boterham is echt veel gezonder. 
Op dinsdag en donderdag moeten de kinderen fruit meenemen. Andere 
tussendoortjes mogen alleen als aanvulling gegeten/gedronken worden. 
 
Ook vragen we u gezonde en verantwoorde traktaties uit te (laten) delen bij verjaardagen. Op internet zijn veel 
leuke tips te vinden voor een verantwoorde traktatie.   
 
Helaas is het in Corona tijd alleen mogelijk om in overleg met de juf of meester te trakteren en dan ook alleen 
fabriek verpakte traktaties. 
 
 

BOOMBANKJE AFSCHEIDSCADEAU 
GROEP 8 2019-2020 
Vlak voor de zomervakantie hebben we tijdens de afscheidsavond 
in de Rientjesmavo een heel leuk afscheidscadeau gekregen van de 
leerlingen en ouders van groep 8. Het boombankje staat inmiddels 
op het plein! 

 

Bedankt groep 8!! 
Het bankje wordt inmiddels volop gebruikt! 

 

 
  

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl


 

 

VANUIT DE …………………. 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Wat leven we in een bijzondere tijd. Na 
een hele poos thuisscholing, mogen onze 
kinderen gelukkig weer bij elkaar zijn in de 
klas. Met hun eigen juf of meester. We 
hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk 
leuke activiteiten zijn naast de ‘gewone’ 
school. Leuke herinneringen aan de 
schooltijd, dat is belangrijk! 
 
Afgelopen jaar konden veel gezellige activiteiten en sportieve toernooien niet doorgaan. Als ouderraad stellen we 
ons zo flexibel mogelijk op. Komen er nieuwe maatregelen, dan passen we onze plannen aan. Zo hadden we aan 
het eind van het schooljaar lekkere poffertjes voor iedereen op de Klaroen. Een dag op het springkussen viel 
letterlijk in het water. Die houden de kinderen tegoed! 
 
Voor komend schooljaar vragen we u opnieuw om een bijdrage per leerling. Wij staan er met z’n allen voor garant 
dat elke euro wordt besteed aan het plezier van uw kind op school.  
 

 

Gevraagd 
ouderbijdrage van 30 euro per leerling 

 
Alle activiteiten voor dit schooljaar kosten ongeveer 30 euro per leerling. Wilt u voor december 
uw bijdrage voor uw kind(eren) overmaken naar de Klaroen? 
 
Bedrag per leerling: € 30,00 
ING-bankrekening: NL54 INGB 0004 6961 76 
t.n.v.: de Klaroen Ouderraad te Maarssen. 
Onder vermelding van: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren) 
 
Heeft u een U-pas? 
Dan wordt de bijdrage voor u vergoed. Wilt u dan een afspraak maken met Wim Verkerk? Hij kan binnen enkele 
minuten (en op 1,5 meter afstand) de bijdrage voor uw kind(eren) declareren via uw U-pas. 
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

 
Wat is de ouderraad? 
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders. Wij helpen de school graag bij het organiseren van tal van leuke 
activiteiten voor onze kinderen. We versieren de school regelmatig opnieuw. We volgen de seizoenen en doen 
originele dingen in het thema van de feestdagen. 
 
Wat gebeurt er met uw ouderbijdrage? 
Voor alle kinderen helpt de ouderraad met de activiteiten. De ouders van de ouderraad doen dit vrijwillig en we 
zoeken zoveel mogelijk sponsoren. Maar voor de activiteiten is ook geld nodig.  
 
Het maakt niet uit in welke klas uw kind zit: ieder kind heeft evenveel plezier van de ouderbijdrage. 



 

 

Voor de kleintjes doen wij de inkopen voor sinterklaas. Voor de oudste kinderen zorgen we voor een beloning 
wanneer zij hun EHBO-diploma halen. Wij zorgen voor de school shirts en doen een bijdrage aan de veiligheid en 
het plezier op en rond school. Wij doen nog zo veel meer. Maar dat kan alleen dankzij de ouderbijdrage. 
 
● Versiering van school bij sinterklaas, Kerstmis en bij bepaalde thema’s zoals herfst en lente 
● Start- en (speciaal) eindfeest 
● Sinterklaasfeest: schoen cadeautjes, strooigoed en cadeautjes voor de onder- en middenbouw 
● Versnapering bij voetbal, korfbal en sportdag 
● Een traktatie bij het behalen van het verkeersexamen van groep 7 en bij het EHBO examen van groep 8 
● Bijdrage voor de boodschappen bij de kampen van groep 5 tot en met 8 
● Musical groep 8: hapje en een drankje, en versieren van de entree 
● Afgelopen jaar deden we ook een bijdrage aan speciale opvallende hesjes. Onze kinderen kunnen daarom veilig 
naar de externe gymzaal 
● Shirts met het logo van de Klaroen (voor schoolreis, voetbal- en korfbal schooltoernooien) 
● Aangepaste activiteiten als gevolg van de Corona maatregelen 
 
Ook heel belangrijk: Bij ziekte en jubilea van juffen en meesters stuurt de ouderraad namens alle 
ouders/verzorgers van de Klaroen een kaartje of een attentie. 
 
Helpt u ons mee om school nog leuker te maken? Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 
Met vriendelijke groet, namens de ouderraad 
Renske Vlek (Penningmeester ouderraad) 
or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
 
Wie zitten erin de ouderraad?  
Voor het schooljaar 2020 – 2021 zitten de volgende ouders in de ouderraad:  
 
● Ariane Verloop  (Voorzitter)  
● Renske Vlek (Penningmeester)  
● Annemarie van Ee (Secretaris)  
● Lisette van Alphen  
● Lisette Boevenbrink  
● Bianca Nooy  
● Janine Wallas  

● Charissa de Graaff 
● Robyn Jacobs 
● Annemieke Quak  
 
Namens het team: juf Bianca en juf Sharon 

 
 
Contact met de ouderraad 
Heeft u vragen over de ouderraad dan kunt u altijd een van ons benaderen rond de school (op gepaste 1,5 meter 
afstand natuurlijk). Of stuur een e-mail naar or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl (de mailbox wordt niet 
elke dag bekeken). 
   

 
  



 

 

SCHOOLZONE 
 We willen graag dat leerlingen op de fiets of lopend naar school komen. 

 Als je met de fiets komt, houd de zebrapaden en de ingangen naar het plein vrij. 

 Als je met de auto komt, kijk dan op de plattegrond waar je kan parkeren. 

 Er zijn 2 parkeerplekken voor school met een kruis. Deze zijn bedoeld om leerlingen even af te zetten en 
weer door te rijden. 

Deze regels zorgen ervoor dat leerlingen veilig naar school en huis kunnen gaan. 
 
 

  



 

 

DEZE PAGINA INLEVEREN BIJ DE EIGEN LEERKRACHT 
OF GEGEVENS MAILEN NAAR INFO.KLAROENMAARSSEN@VECHTSTREEKENVENEN.NL  

 
Geen printer thuis? AAN DE CONCIERGE OF DIRECTEUR KUNT U EEN PRINTJE VRAGEN. 

 
ACTUELE TELEFOONNUMMERS, E-MAILADRESSEN EN ZIEKMELDINGEN 
Het komt nog weleens voor dat we ouders/verzorgers moeten bellen omdat een kind ziek is. Erger is als we dan 
geen gehoor krijgen. Geeft u a.u.b . ook een noodnummer (zie strookjesblad in deze maandinfo) En we vragen 
natuurlijk ook uw emailadres. 
 
Ziekmeldingen uitsluitend mondeling of telefonisch (niet via mail of app, deze worden vaak te laat gelezen). 
 

Naam leerling(en) Groep 
  

  

  

  

 

Vast huistelefoonnummer  
 

opmerkingen 

Mobiel nummer vader  
 
Telefoon werk vader 
 

06- 
 
 

 

Mobiel nummer moeder  
 
Telefoon werk moeder 
 

06- 
 

 

E-mailadres vader 
 
E-mailadres moeder 
 

 
 

 

Noodadres en telefoonnummer  
 

 

Omschrijving noodadres  
(bijv. opa/oma) 

  

 

ALLERGIE/MEDICIJNGEBRUIK 

Mijn kind(eren) hebben wel/geen*  allergie.  
Wilt u in geval van allergie hieronder de naam en de allergie van uw kind noteren.   

 
 
 
 
 

Is er sprake van medicijngebruik op school?      ja/nee*  
Zo ja, wilt u hieronder de naam en de medicatie van uw kind noteren.  

 
 
 

In geval van medicijngebruik op school zal de leerkracht contact met u opnemen voor het ‘toestemmingsformulier 
verstrekking medicatie’.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Protocol Medisch handelen. 
 

mailto:INFO.KLAROENMAARSSEN@VECHTSTREEKENVENEN.NL

