
  

 

 

 

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

 

  
 AGENDA NOVEMBER 2020 
 

 6 t/m 13 november project Mediamasters ( gr. 7-8) 

 6 november de bovenbouw trekt lootjes  

 13 november zet de onderbouw zijn schoen op school 

 14 november komt Sinterklaas aan in Nederland 
 
 

AGENDA DECEMBER 2020 
 

 2 december Nieuwe update 

 3 december bovenbouw levert surprise in op school 

 4 december Sinterklaasviering:  alleen in school, zonder ouders of 
aankomst i.v.m. corona 

 4 december alle groepen vrij  

 14 en 15 december voortgezet onderwijs advies gesprekken groep 7-
8  

 16 december kerstviering ( zonder ouders i.v.m. corona maatregelen) 
 
 

De deugden die we oefenden in de afgelopen drie weken waren 
 

  

 

 

 

 

 

 5 november 2020 
 



 

 

welkom  
 
Hoera! We hebben 3 
nieuwe kleuters in groep 1.  
 
Welkom 
 
Lott Piepen,  
Tess Volmer en  
Boaz Heijen.  
 
We wensen de kinderen 
en hun ouders een fijne tijd 
bij ons op school 
 
 

 

 

 
 

 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 

WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR 

 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 3 
DOWNLOAD Kletskaarten: 

 gr 1/2 – kletskaart blok 3  

 gr 3    – kletskaart blok 3  

 gr 4    – kletskaart blok 3  

 gr 5    – kletskaart blok 3  

 gr 6    – kletskaart blok 3  

 

 
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  
NL37 INGB 0004 7047 27 t.n.v. De Klaroen Ouderraad te Tienhoven.  
 
Voor het schoolreisje betaald u een aparte bijdrage 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/10/Nieuwsbrief_blok_3.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-1_2-kletskaart-blok-3-we-hebben-oor-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-3-kletskaart-blok-3-we-hebben-oor-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-4-kletskaart-blok-3-we-hebben-oor-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-5-kletskaart-blok-3-we-hebben-oor-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-6-kletskaart-blok-3-we-hebben-oor-voor-elkaar.pdf


 

 

 
ONDERWIJSONTWIKKELINGEN OP DE KLAROEN  
 
 
In dit schooljaar gaan we met veel plezier weer aan de slag met het 
onderzoeken en invoeren van onderwijsontwikkelingen. Dit schooljaar 
hebben we daarvoor de leerteams taal, rekenen, 21e eeuwse vaardigheden 

en eigenaarschap. De leerteams bestaan uit een aantal collega’s die een aantal keer per jaar (online) bij 
elkaar komen om vernieuwingen of verbeteringen te bespreken. Het resultaat daarvan is dat we met het 
team concreet aan de slag kunnen. Naast de leerteams zijn er ook nog verschillende werkgroepen zoals 
bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafdheid, Engels en Vreedzame school. 
 
 
Het leerteam eigenaarschap is 
afgelopen schooljaar druk bezig geweest 
om leren meer zichtbaar te maken in de 
klas. Dat betekent dat er in iedere groep 
een datamuur is gekomen, waarop 
duidelijk zichtbaar is wat er op dat 
moment wordt geleerd in de groep. Ook 
wordt er vanaf groep 1 weer gewerkt met 
een weektaak.  
 
 
Het leerteam taal heeft afgelopen jaar voorgesteld om op Snappet te gaan werken met een andere 
methode, namelijk Taal Actief. Nu is het leerteam bezig om bijvoorbeeld te kijken naar de toetsen en 
naar de woordenschatlessen. Er wordt ook gekeken of deze methode goed past bij onze manier van 
lesgeven. Daarnaast richt het leerteam zich ook op begrijpend en technisch lezen, spelling en begrijpend 
luisteren. Hier hebben we met het team al afspraken over gemaakt, die we regelmatig met elkaar 
bespreken. 
 
 
Het leerteam rekenen krijgt dit jaar veel nieuwe informatie, 
omdat juf Gera en juf Els een opleiding tot 
rekencoördinator volgen. De afgelopen jaren is er al veel 
aandacht op de Klaroen voor rekenen, zo hebben we een 
mooie kast met rekenmaterialen en rekenspellen gekregen! 
We hebben ook de didactische modellen voor rekenen met 
elkaar besproken en aandacht besteed aan automatiseren 
(uit het hoofd leren) van de sommen in iedere groep.  
 
 
Het leerteam 21e eeuwse vaardigheden blijft bezig met mediawijsheid, maar kijkt nu ook verder naar 
een ander aspect van de digitale geletterdheid. Dit schooljaar willen we met elkaar kijken welke ICT-
vaardigheden leerlingen nodig hebben en op welke manier we hen die willen meegeven. We zien een 
toename van ICT-vaardigheden van leerlingen èn leerkrachten vanwege de periode van thuisonderwijs. 
We gaan zeker kijken welke van deze tools we willen blijven inzetten, ook in ons onderwijs in de klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RONDOM CORONA  

De regels rondom corona veranderen wekelijks. Voor deze periode geldt: geen excursies met kinderen 
buiten school. In principe geen ouders of gesprekken met ouders in school. Alleen bij hoge uitzondering 
en in overleg.  Per november is er een nieuwe beslisboom. Deze vindt u ook los als bijlage bij de 
Update. 

 
 



 

 

 
 

 
 
MEDIA MASTERS 
 
Op 6 november start de klas van Juf 
Brechtje met MediaMasters. Een spel over 
online pesten, sociale media, nepnieuws, 
reclame en veilig internet. 
 
Een spannende verhaallijn afgewisseld 
met leerzame vragen en opdrachten. Als 
klas heb je 7 dagen de tijd om 5 
mediamissies te volbrengen. Elke missie 
duurt ongeveer 45 minuten. 
 
Door het spelen van de game bouwen 
leerlingen kennis op over mediawijsheid.  
 
Op vrijdag 13 november speelt groep 7/8 
de finale en mogen ze zichzelf 
MediaMasters noemen.  

 
 

 
 
SINT EN PIET 

 

 
 

 



 

 

bijbellessen in de maand november 2020 
 

Week 42 of 43 (12/10 - 16/10 of 19/10 - 

23/10) – Niet zonder jou 

 

God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze 

gaan door de woestijn op weg naar het 

beloofde land. Maar onderweg blijkt het 

voor het volk moeilijk om trouw te blijven 

aan de God waar Mozes over vertelt. Het 

komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer 

met jullie mee.’ Mozes en het hele volk 

bidden God om toch mee te gaan, en 

uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder 

op die lange weg door de woestijn. 
 

Week 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij? 

Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met 

verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste 

verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua 

geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven? 

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel! 

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg 

hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn 

ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen. 

Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je 

Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting 

met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. 

Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer. 

Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet 

Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er 

worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is. 

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand 

Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt 

dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark 

met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de 

Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard. 

 
 
 

 
 



 

 

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 
 
 

 

  
 

 
 

 

http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@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/

