1 oktober 2020

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

AGENDA OKTOBER 2020
•
•
•
•

5 t/m 14 oktober 10-minuten gesprekken
19 t/m 23 oktober herfstvakantie
26 oktober luizencontrole

•
•
•

4 november talentendag met ouders gaat niet door i.v.m. coronamaatregelen
5 november nieuwe Update
6 t/m 13 november project Mediamasters

AGENDA NOVEMBER 2020

UIT DE LOKALE KRANT VAR AFGELOPEN DONDERDAG

VAN DE OUDERRAAD

TIEN VOOR HET SPROOKJES STARTFEEST
ndanks de afstand kreeg het startfeest dit jaar een dikke 10. Allereerst omdat alle gezinnen zich
opgegeven hadden. Dat is echt bijzonder. Ook uniek is dat al die speurende gezinnen zo
enthousiast meededen en verkleed op de fiets gingen. Het was alleen al een feest om op straat te
staan en de gezinnen langs te zien fietsen. Tienhoven kleurde als een waar sprookjesdorp op deze
zonnige vrijdag.
MET DANK AAN
De Tienhovense ondernemers Het Kikkertje, De Kastanjehoeve, Het Olde Regthuys en
Paviljoen de Strook zorgden voor lekkere hapjes en perfecte service op alle locaties. Pick up
Point van Jumbo Overvecht sponsorde verder alle boodschappen! Met dank aan inzet van de
ouderraad, behulpzame ouders, enkele oud-leerlingen en de leraren was het startfeest een
succes!

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

OPROEP
Wil u graag helpen om uw kinderen een onvergetelijke
schooltijd te geven? Er is nog plek in de ouderraad.
Opgeven or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl
Of zoek contact met één van de ouderraadsleden voor
meer informatie.

OUDERBIJDRAGE 2020-2021
Net als elk jaar vraagt de ouderraad (ook wel OR genoemd) u om een bijdrage. Die ouderbijdrage
besteedt de ouderraad aan activiteiten voor de kinderen. De leden van de ouderraad organiseren –
samen met meester en juffen bijvoorbeeld het sprookjesfeest en ook Sint en kerst. De missie van de
ouderraad is om alle kinderen van de Klaroen een onvergetelijke schooltijd te geven.

Dit kan alleen met uw hulp, de ouderraad krijgt
geen subsidie of geld van school. De OR is
daarom volledig afhankelijk van uw bijdrage.
Maakt u het ook meteen over?
De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 32,50 per
kind.
U kunt het geld overmaken op:
NL37 INGB 0004 7047 27 t.n.v. De Klaroen
Ouderraad te Tienhoven.
(Voor het schoolreisje betaalt u een aparte
bijdrage).
In de bijlage kunt u de brief van de
penningmeester vinden met meer informatie.

KINDERBOEKENWEEK

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan met een opening door drs H. K. en
professor Ro. Zij hebben in onze school stromen van het verleden, heden en de toekomst
gevonden en daarom op die plek een tijdmachine gemaakt. Ze namen ons mee in de
tijdmachine waar veel verhalen te vinden waren (in de boeken) en tot leven kwamen door ze
te lezen.

De kinderboekenweek duurt tot 11 oktober. Tot die tijd gaan de kinderen samen met hun
leerkracht ook door de tijdmachine om in het verleden te duiken.
Ook lezen we elk laatste kwartier van de dag met de hele school, want lezen is leuk en geeft
een kijkje in een andere wereld.

AFSCHEID
Helaas moeten we afscheid nemen van Ryan Heuvelink uit groep 1-2. Hij verhuist in de herfstvakantie
met zijn zusje en start daarna op school in Weesp.
We wensen Ryan een fijne tijd op zijn nieuwe school.

TRAKTATIES
In de vorige Update
stond er over
traktaties dit: “”Ook
vragen we u
verantwoorde, liefst
gezonde traktaties
uit te (laten) delen bij
verjaardagen.
Naar aanleiding van
enkele vragen over
traktaties van
ouders, hierbij onze
uitgangspunten.

Trakteren is niet verplicht, het is echter wel een gangbaar ritueel.
 Houd de traktatie klein. Het gaat om het ritueel en niet om het product.
 Een traktatie dient veilig te consumeren te zijn*
 Het trakteren wordt gedaan op het moment dat de kinderen ’s ochtends. hun tussendoortje
krijgen. De traktatie is een kleinigheid ter aanvulling van het ‘10 uurtje’. Dus 1 product en niet
twee.
 Wanneer er een traktatie wordt meegegeven die niet aansluit bij ons traktatiebeleid, zal deze
traktatie niet worden opgegeten op school. Deze gaat dan in de tas van de kinderen mee naar
huis.
*Daarom is een lolly niet gewenst. Hoewel wij de kinderen steeds waarschuwen om niet met een lolly
te lopen of rennen gebeurt dat toch vaker dan bijvoorbeeld met een ijsje. Als uw kind lolly’s uitdeelt
dan vragen we de traktatie thuis op te eten en niet op school.
Tot zover onze uitgangspunten maar in coronatijd vragen we u alleen fabriek verpakte traktaties te
kiezen. Het is daarmee veel moeilijker geworden om een gezonde traktatie te bedenken. We
begrijpen daarom dat het in deze tijd vaker een zakje chips of snoep is. (wel graag kiezen, niet beide)
Ter inspiratie hierbij een paar links met leuke ideeën ( toegegeven: de verpakte producten zijn
schaars, dus in coronatijd heb je er niet heel veel aan)
www.voedingscentrum.nl
www.gezondtrakteren.nl/informatie/
https://www.party-kids.nl/

bijbellessen in de maand oktober 2020

Week 36 (31/08 - 04/09) – Wat is jouw plek?
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het
paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?
Week 37 (07/09 - 11/09) – Ik zal er zijn
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei
bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.
Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel?
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het
probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in
het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.
Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder?
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze
vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds
opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.
Week 40 (28/09 - 02/10) – Zo gaan we het doen
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro
hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien geboden, als
tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen.
Week 41 (05/10 - 09/10) – Dat kun je niet maken
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf
dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij de
stenen tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is het nog
weer goed te maken?
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WE HOREN BIJ ELKAAR
Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR
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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.

HANDIGE DOWNLOADS VOOR 2020-2021
 SCHOOLGIDS 2020-2021 PRAKTISCHE BIJLAGE
 SCHOOLGIDS 2020-2021 INFORMATIEF
VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Meer downloads?

www.klaroen.com

