
  

 

 

 

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 OKTOBER/NOVEMBER 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. 

 
• 5 oktober dag van de leraar 
• In de weken van 5 t/m 15 oktober 10 minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 (zie eerder verzonden uitnodiging) 
• 12 en 13 oktober 15 minuten gesprekken groep 8 (uitnodiging volgt) 
• 13 oktober leerlingenraad 
• 17 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie 
• 5 november nieuwe Update 
• 6 november mediamasters week (groepen 7 en 8)  
 

 

  

1 OKTOBER   2020 
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De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 2 

WE LOSSEN CONFLICTEN ZELF OP 
DOWNLOAD Kletskaarten. Klik op de groep van uw kind hieronder: 

 kletskaart_groep 1/2_blok2 
 kletskaart_groep 3_blok2 
 kletskaart_groep 5_blok2 
 kletskaart-groep 4_blok2 
 kletskaart-groep 6_blok2 

 
KINDERBOEKENWEEK 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Afgelopen maandag is de Kinderboekenweek op de Klaroen al van start gegaan. Helemaal passend in het thema 
“En toen?” brachten een Romein en een Farao in iedere groep een nieuw boek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook zullen de kinderen van de bovenbouwgroepen de onderbouwgroepen 
voorlezen. In sommige groepen is dit al gedaan. Voorlezen en voorgelezen 
worden is altijd leuk! Naast voorlezen leent dit thema zich voor lessen 
rondom geschiedenis, knutselen en muziek.  
Wellicht hoort u uw kind het lied ‘De Tijdmachien’ wel zingen, het lied 
vindt u terug op youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=m6cqXRNXVj0.  
 
 
Op een aangepaste wijze zullen de groepen elkaar, maar ook jullie als 
ouders, laten zien wat er in de klassen is gedaan. Helaas niet met een 
tentoonstelling, maar via de e-mail. 

 

 

 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart-groep4_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart-groep6_blok2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m6cqXRNXVj0


 

 

OOGSTGROET 
 
Al jaren maken kinderen van de Klaroen een tekening in oktober 
voor oudere en zieke mensen. De kerkelijke gemeente in Maarssen 
verzorgt namelijk jaarlijks een fruitmandje voorzien van een kaart 
met een gedicht én een tekening van de kinderen voor oudere en 
zieke mensen. Dit jaar zal dit op een andere wijze gaan, maar de 
tekeningen van de kinderen zullen niet ontbreken! 
 
 
 
 

GOEDE DOELENACTIE 
Helaas hebben we moeten besluiten de goede doelenactie op te schorten, de uitvoerbaarheid is momenteel 
lastig in coronatijd. Ouders mogen niet in de school of op het plein, activiteiten kunnen niet uitgevoerd worden. 
We plannen volgend schooljaar deze actie natuurlijk wel weer in. 
 
 

HANDIGE DOWNLOADS 2020-2021 
 
 SCHOOLGIDS 2020-2021 PRAKTISCHE BIJLAGE 

 SCHOOLGIDS 2020-2021 INFORMATIEF 

 VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

 
 
Meer downloads?       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   (Max). 
 
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. 
 

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


 

 

 

 

 

MEESTER JOHAN 

(GROEP 8)  

EN TESSA 

GETROUWD 

 

 

 

 

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

 

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 
 

 
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 40 t/m 42/43 (28 september t/m 23 oktober): Onderzoeken 
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). 
 
Week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november): Strijden 
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met 
conflicten. 
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9). 
 
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen 
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.  
Bijbel: Ruth (Ruth). 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

                
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Denvy 3-10 1c  

Jayliano 4-10 1c  

Tim  7-10 1a  

Efrata 12-10 1b  

Bibi  28-10 1b  

Flynn 19-11 1b  

Soumayaa 28-11 1b  

 
 
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). 

 
  



 

 

Stagiaires stellen zich voor…. 
 
Mijn naam is Cindy Cornelisse, ben 19 jaar en woon in Maarssen. Ik zit momenteel in het 
laatste jaar van mijn opleiding tot onderwijsassistent. Dit schooljaar loop ik stage op 
maandag, donderdag en vrijdag in groep 7a. In mijn vrije tijd speel ik hockey en vind ik 
het leuk om taarten te bakken.  Heb je vragen of ben je nieuwsgierig kom dan gezellig 
langs! 
 

 
Ik ben Tessa van der Mars en ik ben 18 jaar. 
Ik doe de opleiding onderwijs assistente en zit nu in mijn 1ste jaar. Ik loop 2 dagen stage, op 
de dinsdag en woensdag bij Renske in groep 4. Ik vind het erg leuk om met de kinderen te 
werken en dingen te leren. Vanaf kleins af aan wil ik al graag juf worden, dus vind het erg 
leuk dat ik hier mag stage lopen! Ik vind het ook erg leuk om bij andere activiteiten erbij te 
zijn om te helpen.  
 
 
 
 

 
Mijn naam is Evelien de Graaf, ik ben 19 jaar oud en doe de opleiding 
onderwijsassistent op ROC Midden Nederland. Ik loop nu stage op dinsdag en 
woensdag in groep 5a bij Juf Sharon. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met 
vriendinnen af te spreken en ik werk ook veel. Ik werk bij de Albert Heijn in 
Maarssendorp, misschien kom je mij een keer tegen.  
Ik heb het nu al naar mijn zin op stage en vind het erg leuk om er te zijn. 
 

 

Mijn naam is Mirjam Vos en sinds begin van dit schooljaar ben ik elke woensdag als stagiaire aanwezig in groep 
6A bij juf Bianca.  

Ik ben 45 jaar en zit in het derde jaar van de PABO deeltijdopleiding aan de 
Marnix Academy in Utrecht. Ik ben getrouwd met Gert-Jan en heb 3 
kinderen, Nienke van 13, Pascal van 10 en Myrthe van 8. Omdat mijn 
huidige werk mij al langere tijd geen voldoening meer gaf en het vele 
meehelpen op de school van mijn kinderen mij heel blij maakte heb ik 
besloten het roer om te gooien en de PABO te gaan doen. Naast 2 avonden 
naar school betekent dit ook 1 dag in de week stagelopen. Ik vind het heel 
erg leuk dat ik dit de komende maanden in groep 6A van de Klaroen mag 
gaan doen. Extra bijzonder is het om op de Klaroen mijn stage te mogen 
doen omdat ik zelf heel lang geleden ook hier op school heb gezeten (en 
zelfs mijn moeder heeft hier op school gezeten). Volgens de kinderen uit 
de klas is de school dan al wel heel oud !  De eerste weken heb ik al 
lekker meegekeken in de klas en ook al de nodige lessen zelf gegeven.  

Naast mijn werk en opleiding houd ik heel erg van lezen, ben ik zoveel mogelijk te vinden op de sportvelden om 
mijn kinderen te supporten en ben ik zelf coach van het korfbalteam van mijn jongste dochter. Als ik daarnaast 
dan nog ergens een gaatje over heb, ben ik graag creatief bezig.  

 



 

 

Mijn naam is Annick Vial 
Ik woon in Soest en studeer aan de hogeschool Utrecht locatie Amersfoort. 
Ik zit in mijn 3de jaar van ecologische pedagogiek en loop stage bij de intern 
begeleider (Ineke de Bruin). 
Op maandag t/m donderdag ben ik aanwezig op De Klaroen 
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met mijn hond en sport ik graag. 
Ik kijk ernaar uit om er met uw kind(eren) een gezellige, leerzame tijd van te 
maken! 
 
Als er nog vragen zijn kunt u mij altijd aanspreken. 
 
Met vriendelijke groeten 
Annick Vial 
 

Hi ik ben Puk, de nieuwe stagiaire van groep 7b. Ik ben derdejaars pabo student aan 
de Marnix Academie.  

Momenteel woon ik in Breda maar ik reis met liefde af naar Maarssen om op 
woensdag en donderdag op de Klaroen te zijn! Ik ben zelf opgegroeid in Maarssen, 
vandaar mijn keuze voor de Klaroen. In mijn vrije tijd lees ik veel boeken en sta ik 
graag op de tennisbaan.  

Ik heb heel veel zin in komend jaar om samen met Gera (en Carin) voor deze groep 
te staan!   

 

 

 

 

 

  



 

 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 27 oktober juf Carola   

 29 oktober juf Carin (groep 7) 

 03 november juf Lieke (groep 8) 

 12 november meester Martijn (conciërge) 

 15 november meester Wim (directeur) 

 29 november juf Marianne (groep 8)  
 

 
 

 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 
OKTOBER  2020                
1 Nora  5a 

2 Dex  3a 

2 Fleur  6a 

3 Denise  8a 

4 Renée  4a 

4 Fiënna  7a 

5 Cesar  7b 

8 Finn  4a 

9 Quinty  7a 

9 Keano  3a 

10 Demi 7b 

13 Lily  3a 

14 Mats 4a 

14 Loulé  3b 

17 Kinée 8a 

17 Anoushka  6a 

17 Wilm-Jan 8a 

18 Alonso  4a 

19 Ibrahim  8b 

20 Daley Bink  2c 

23 Madée  2b 

24 Hannah  7a 

24 Cas  7b 

25 Ties 3a 

25 Elizabeth 6a 

27 Gillean 2b 

29 René) 6a 

 
 

NOVEMBER 2020 
 
1 Eef 2c 

1 Roos  5a 

4 Luke  4a 

4 Laila  8a 

7 Bram  5a 

7 Amy  4a 

8 Carlito 6b 

9 Jelle  7b 

13 Mohamed  8b 

13 Skyler  6a 

15 Cherise  6a 

15 Tjeerd  7a 

16 Nina 6a 

17 Ella  7b 

21 Jurre  4a 

22 Hajar  6b 

25 Anna  4a 

26 Mercy  2c 

26 Dean  4a 

27 Kas 4a 

27 Alican 2a 

29 Samuel  2a 

 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

 

VANUIT DE OUDERRAAD  
 
 

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! 
 
 
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). 
   

 


