
 

 

 

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 JANUARI/FEBRUARI 2020 
 

• 13 januari (S)Cool on wheels groepen 7a en 7b (meer info klik hier) 
• 14 januari leerlingenraad 
• 21 januari studiemiddag (alle groepen vrij) 
• 30 en 31 januari landelijke onderwijsstaking KLAROEN GESLOTEN (geen lessen) 
• 6 februari Nieuwe Update 
• 13 en 18 februari 10 minutengesprekken groepen 1 t/m 7 (uitnodiging volgt via Parro) 
• 21 februari extra vrije vrijdag voor voorjaarsvakantie 
• 22 februari t/m  1 maart voorjaarvakantie 

 

 
 
HET TEAM 
VAN DE 
KLAROEN 
WENST U… 

 
 

 
ONDERWIJSVERBETERINGEN OP DE KLAROEN  
  

GROEIMINDSET  

 
Op de Klaroen komt binnenkort in iedere groep de leerkuilposter te hangen. 
De poster van de Leerkuil laat zien hoe het leren nu eigenlijk gaat.  
 

 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/scool-on-wheels/
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De poster laat een aantal dingen zien die kunnen helpen om 
te leren leren; gebruik je kwaliteiten en talenten, doe je best 
voor dingen die je wilt bereiken, stel doelen en maak een 
goed plan en vraag om hulp als dat nodig is. Als je op die 
manier in de leerkuil stapt en uitdagingen tegenkomt, moeite 
en inspanning levert, dan ben je aan het leren! 

Als je over de leerkuil kunt springen, ben je waarschijnlijk niet 
aan het leren, je hebt namelijk geen moeite of inspanning 
hoeven leveren. Eigenlijk beheerste je de leerstof of de 
vaardigheden al. 
 
Je hebt twee verschillende soorten mindset; de fixed mindset, dit is de vaste mindset waarbij je ervan overtuigd 
bent dat talent en intelligentie een vaststaand iets is. Daarnaast heb je de growth mindset, dit is de groeimindset 
waarbij jij je ervan bewust bent dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je kunt groeien. 

Uitspraken die horen bij een Fixed mindset in deze 
poster zijn; ik kan het niet, het lukt me niet, ik stop 
ermee. Bij een Growth mindset horen juist uitspraken 
als; het gaat steeds beter, misschien kan iemand me 
helpen en gelukkig heb ik niet opgegeven. 

Met een groeimindset sta je open voor nieuwe 
uitdagingen, durf je fouten te maken, ben je 
gemotiveerd om te leren en ben je aan het leren. 

 

 

 

 
NAGEKOMEN BERICHT 
SPONSORS OPBRENGST GOEDE DOELEN ACTIE THE RAY OF LIGHT 
Helaas is in de vorige Update van december verzuimd te melden dat ook  
De fam de Graaf- Hoekstra en Speeltuin Speelkwartier er voor zorgden (d.m.v giften),  
dat het prachtige resultaat voor the Ray of Light is opgebracht! 
Ook veel dank aan deze sponsors, excuses voor de verlate vermelding!!  
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LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING: KLAROEN GESLOTEN 
 

Zoals u al heeft kunnen lezen in de e-mail 
van Vechtstreek en Venen van 12 
december, is er een landelijke 
onderwijsstaking aangekondigd voor 30 en 
31 januari. 
In de brief van 12 december stond vermeld 
dat de scholen van Vechtstreek en Venen 
inventariseren of er wel of niet gestaakt 
gaat worden. 
Intussen heeft 88% van 
medewerkers/leraren van de Klaroen 
Maarssen aangegeven gebruik te willen 
maken van het persoonlijk stakingsrecht. 
Dat houdt in dat we de school onmogelijk open kunnen houden. 
 

De Klaroen Maarssen is dus op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gesloten. 
We vragen u dringend uw kind zelf op te vangen of opvang te regelen. 
 
Mocht u echt geen oplossingen kunnen vinden, dan kunt u dit melden bij de schoolleiding via e-
mailadres  info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
Leerlingen die aangemeld worden voor opvang via dat e-mailadres, zullen bij elkaar in een lokaal 
opgevangen worden door verschillende leraren of medewerkers. Er wordt die twee dagen geen lesgegeven. 
  
Waarom deze nieuwe onderwijsstaking in Nederland?  
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe 
worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij 
zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het 
onderwijs in Nederland. De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer 
garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het 
aantal kinderen per klas toe in Nederland, worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd (ook op de 
Klaroen). Steeds vaker hebben leerlingen geen vast en vertrouwd gezicht meer voor de klas staan. Dit heeft grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse 
leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en 
structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. Naar 
aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - 
grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in 
het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze 
leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs. 
 
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende 
lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. 
Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!    

 

  

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl
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 De VREEDZAME SCHOOL OUDERINFORMATIE 
 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 4           
 

 WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 
 

 
DOWNLOAD Kletskaarten.  
Klik op de groep van uw kind hieronder: 
 

 GROEP 1/2   

 GROEP 3   

 GROEP 4 

 GROEP 5     

 GROEP 6 

 

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   (Ditmar Woltjes). 
 
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. 
 

 
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 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen 

Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas 14, 15-22) Genezing van de 
zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34). 
 
Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Zorgen 
Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37); 
Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43). 

http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
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PIET VAN BEEK (ondersteuning nieuwkomers en NT2)  
Al een flink aantal jaren helpt Piet van Beek vluchtelingen hun weg te vinden in de 
Maarssense samenleving. Op de Klaroen wil hij zich speciaal inzetten voor de toekomst 
van kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers.  
Beste ouders en kinderen, elke vraag over school mag u aan Piet mailen. Hij mailt terug 
of maakt een afspraak met u om de vraag te beantwoorden.   Piet van Beek 
16vnbk@gmail.com 
 
PIET VAN BEEK (support for newcomers and NT2) 
For many years  Piet van Beek has been helping refugees find their way in the society of Maarssen. 
At the Klaroen he offers his assistance to children of families of refugees  and newcomers ,  because he wants to work for their future. 
Dear parents and children, you may mail Piet with any question about school. 
He will respond by mail  or makes an appointment with you to answer the question, when needed. 
Piet van Beek 16vnbk@gmail.com 

 
 

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 

 
 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 
 

 

Milou  29-12-2019 1a 

Daan 1-1-2020 1b  

Cas  6-1-2020 6b 

Tjibbe 6-1-2020 7b 

Hielke 6-1-2020 4b 

Felien 9-1-2020 1c  

Mila 13-1-2020 1b  

Dax 25-1-2020 1b  

Berend  20-2-2020 1a  

 

  

mailto:16vnbk@gmail.com
mailto:16vnbk@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
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SCHOOLMELK 
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, 
maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan 
te bieden. Al voor minimale kosten per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote 
pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl 
en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.  
 
VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 
12 januari juf Lotte (groep 7) 
18 januari meester Johan (groep 7) 
19 januari Hafida (schoolschoonmaakster) 
25 januari juf Renske (groep 4) 
02 februari juf Renate (leerlingbegeleiding) 
07 februari juf Ingrid (Peuters en BSO) 
17 februari meester Ditmar (coördinator kindcentrum Klaroen) 
23 februari juf Sjacco (BSO) 
28 februari juf Eveline (groep 3) 
 
 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  JANUARI /FEBRUARI 2020 

Januari 
 
     

2 Anaís-Belén  7a 

3 Olivia  2b 

3 Maureen) 6a 

4 Lorena  3a 

4 Jazzebel  1b 

4 Alvarez  8a 

5 Lucia  1a 

7 Cato  2c 

7 Robyn  6a 

8 Alex  7a 

11 Ilkay  8a 

11 Femke  8a 

11 Teije  4a 

13 Dax  5a 

13 Saar  1c 

13 Neel  4a 

13 Esmee  4b 

16 Sarah  4a 

16 Djaro  2a 

18 Zoher  4b 

21 Georgios  5a 

24 Lisa  3a 

25 Valérie 4b 

26 Matteo 2c 

28 Mohamad 3a 

28 Lucas  3a 

29 Mia  4b 

30 Chenoa  6a 

30 Daan  1a 

 
Februari 

 
2 Ollie  5b 

6 Lola  3a 

8 Taeke  1c 

9 Floris  1a 

11 Niels  5b 

17 Jenah  7a 

17 Carlijn  6a 

18 Lizzy  1a 

18 Bibi  5b 

21 Benjamin  2b 

24 Timo  5b 

28 Macy  7a 

28 Daan  1b 

28 Sophie  5b 

29 Mees  8a 

 
 
  

http://www.schoolmelk.nl/
http://www.campinaopschoolmelk.nl
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OUDERBIJDRAGE NOG NIET BETAALD?? 
Hoe maken we school nog leuker? Met nog meer gezelligheid natuurlijk. Denk aan een vrolijk versierde school, of 
een verantwoord hapje en een drankje tijdens feesten en sportdagen. Al wel betaald? DANK daarvoor! 
 

 
Ouderbijdrage van 30 euro per leerling 
Alle activiteiten voor dit schooljaar kosten ongeveer 30 euro per leerling. Wilt u voor 4 november 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. Loopt u even binnen bij Wim Verkerk? Hij kan op uw verzoek de 
bijdrage voor uw kind(eren) declareren.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

 

 
INGEZONDEN 

 Eerste Communie 2020 Stichtse Vecht 
    
Beste ouders, 
 
U heeft uw kind laten dopen; of wellicht mag het zelf die keuze nog maken.  
Dopen is opgenomen worden in de geloofsgemeenschap: samen willen we ons leven zien 
en gaan als de weg van geloof, hoop en liefde. Een weg die we willen en durven gaan in 

Gods naam. 
 
Uw kind komt nu op de leeftijd om zelf een stap te zetten op die weg van God en mensen: het kan gaan 
deelnemen aan de maaltijd van Jezus, die we plechtig ‘de eucharistie’ noemen. Daarvoor vindt een voorbereiding 
plaats waarvoor u uw kind kan aanmelden. Namens onze St. Jan de Doper-parochie gaan wij samen met uw kind 
en met u dan dit stukje van die weg van geloof en bereiden ons zo voor op de Eerste Heilige Communie. 
 
Op maandag 27 januari 2020 vindt de eerste ouderavond plaats. 
 
Vanaf zaterdag 1 februari starten de voorbereidingen voor de kinderen.  
Zij werken een aantal weken samen aan een project, waarmee ze worden voorbereid op het Sacrament van de 
Eerste Heilige Communie.  
 
De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 19 april 2020 om 10.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk in 
Maarssen. 
 
Als u uw kind wilt laten meedoen, kunt u haar/hem opgeven per e-mail:  
stjandedoper.ec@gmail.com, van harte welkom ! 
 

     Met vriendelijke groeten, 
    werkgroep Eerste Communie Stichtse Vecht, 
    de samenwerkende geloofsgemeenschappen van  
    Breukelen, Kockengen, Loenen aan de Vecht, 
    Maarssenbroek en Maarssendorp 

mailto:stjandedoper.ec@gmail.com
http://www.google.nl/imgres?q=eerste+communie&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=883&tbm=isch&tbnid=FA_P0Sc5Rk67qM:&imgrefurl=http://www.pastoorfrankdomen.nl/eerste%2520communie/eerste-heilige-communie.htm&docid=XUYPkFIK_XL8rM&imgurl=http://www.pastoorfrankdomen.nl/eerste%252520communie/Communicanten%25252001.gif&w=590&h=350&ei=nDaiUKiLNoLU0QWGlYDgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=239&dur=185&hovh=173&hovw=292&tx=151&ty=87&sig=107330525124695560924&page=2&tbnh=115&tbnw=194&start=26&ndsp=30&ved=1t:429,r:18,s:26,i:281
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=eerste+communie&source=images&cd=&cad=rja&docid=_S4R6vKFXxlAWM&tbnid=nLmt9P84n8pQvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintjan-visitatie.nl/Plakboek/01-Sara.htm&ei=_eQxUfjPIuPM0AXH8YDQDg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNG59uZdBg4xUqXduOrh9sNvTdPQaw&ust=1362310642571232

