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 NOVEMBER/DECEMBER 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 november mediamasters week (groepen 7 en 8)
16 november ontvangen de ouders/verzorgers een brief (e-mail) over het
Sinterklaasfeest en de geplande activiteiten
16 november lootjes trekken voor het Sinterklaas surprise feest groepen 5 t/m 8
25 november zetten alle kinderen hun schoen in de klas
26 november hopen we dat alle kinderen iets in hun schoen zullen vinden
2 december nieuwe Update
4 december Sinterklaasviering (alleen in de school, zonder ouders, geen inhaalactiviteit
op het plein i.v.m. corona)
4 december middag vrij alle groepen
14 en 15 december voortgezet onderwijs advies gesprekken groepen 8
16 december kerstviering (niet met ouders i.v.m. coronamaatregelen, meer informatie volgt)
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie

De VREEDZAME SCHOOL OUDERINFORMATIE

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 5 – kletskaart blok 3
 gr 6 – kletskaart blok 3
 gr 3 – kletskaart blok 3
 gr 4 – kletskaart blok 3

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.

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.

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

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

Meer downloads?

www.klaroen.com

WORKSHOPS KINDCENTRUM DE KLAROEN
TYPECURSUS KLAROEN; Blind leren typen, je hebt er je leven lang plezier van.





De leukste typecursus voor kinderen
10 gezellige groepslessen, onder deskundige
begeleiding
Er wordt gewerkt vanuit een online
typeprogramma
Uitdagende typespelletjes

De cursus is bedoeld voor
de groepen 7 en 8 en
bestaat uit 10 begeleide
lessen waarbij op houding
en vingerzetting wordt gelet. Ook online worden de resultaten
gevolgd. Via een inlogcode voor computer of laptop moet nog
ongeveer een kwartier per dag thuis worden geoefend. Voor het
diploma van GigaKids moet je blind typen met 10 vingers en
minimaal 100 aanslagen per minuut halen en maximaal 2% fout.
Op het diploma komt het aantal aanslagen per minuut dat is
gehaald te staan. Het examen zal tijdens de laatste les worden
afgenomen.
Vanaf maandag 11 januari 2021 begin ik bij De Klaroen met het
geven van een typecursus voor de kinderen van groep 7 en 8.





Tijdens de
laatste les, de 10de les, wordt er een examen
afgenomen
Er is een aangepast programma voor kinderen
met dyslexie

Het gezamenlijk volgen van de lessen en de afwisseling met
typespelletjes maakt dat de kinderen gemotiveerd zijn. De
verhalen aan het einde van de cursus bestaan uit moppen en
leuke teksten van kinderboekenschrijvers.
De cursus bestaat uit 10 lessen (45 minuten), 12de les examen.
De kosten zijn € 130,-. (Inclusief btw en examen).
Mocht je mee willen doen/je kind willen opgeven, mail dan een
ingevuld inschrijfformulier vóór 15 december naar:
remedialteacher@hotmail.com. Mocht u meer willen weten
over de cursus of inhoudelijke vragen hebben dan kunt u een
mail sturen. Voorwaarde voor meedoen is dat vooraf betaald is
en tevens dat er voldoende deelnemers zijn. Er is plek voor 10
kinderen, op basis van inschrijfvolgorde en vol = vol.

De cursus is op maandag na schooltijd, van 15.15-16.00 uur.

Waar: De Klaroen Maarssen
Dag: 10 Maandagen 15.15u-16.00u
11, 18 en 25 januari; 1, 8 en 15 februari; 1, 8, 15 en 22
maart
(22 februari geen les i.v.m. vakantie, maar wel huiswerk)

Wat: 10 lessen (inclusief examen)
Start vanaf : 11 januari 2021 (Niet tijdens vakanties)
Prijs: € 130,00 inclusief BTW
Dit bedrag graag vóór 4 januari 2021 overmaken op
NL17 INGB 0006395991
t.n.v. S.R. Ter Hoeven.

Ja, ik wil mijn zoon/dochter graag inschrijven voor de GigaKids typecursus en ga akkoord met de voorwaarden.
Naam deelnemer

:

telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

groep

:

Naam ouder/verzorger

:

dyslexieverklaring

:

Adres

:

allergie of bijzonderheden

:

Postcode en woonplaats :
e-mailadres ouder/verzorger

:

Dit formulier s.v.p. vóór 15 december 2020 ingevuld e-mailen naar: remedialteacher@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Simone van Keulen
www.wegwijzer.co

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 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).
Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Verlichten
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht
stellen.
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 2).

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!

Flynn
Soumayaa
Ralph
Brady

19-11
28-11
8-12
14-12

1b
1b
1c
1a

Tove
Ivy
Justin

23-12
27-12
21-12

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).

1b
1c
1b

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS







03 november juf Lieke (groep 8)
12 november meester Martijn (conciërge)
15 november meester Wim (directeur)
29 november juf Marianne (groep 8)
8 december juf Els (groep 3)
10 december juf Sabine (groep 7)

VERJAARDAGEN LEERLINGEN
November
1
1
4
4
7
7
8
9
13
13
15
15
16
17
21
22
25
26
26
27
27
29

Eef
Roos
Luke
Laila
Bram
Amy
Carlito
Jelle
Mohamed Amine
Skyler
Cherise
Tjeerd
Nina
Ella
Jurre
Hajar
Anna
Mercy
Dean
Kas
Alican
Samuel

December
2c
5a
4a
8a
5a
4a
6b
7b
8b
6a
6a
7a
6a
7b
4a
6b
4a
2c
4a
4a
2a
2a

1
3
3
3
5
8
8
9
13
17
17
17
22
23
23
24
24
27
29
30
31
31

Hugo
Shanna
Juliëtte
Isa
Bram
Youssra
Terence
Jurre
Bandi
Hailey
Twann
Thijs
Jurre
Jemely
Elora
Pieter
Mirthe
Auke
Milou
Luuk
Mees
Steven

5b
7a
8a
7a
7a
4a
7b
2c
8b
4a
3a
5a
6a
2b
2a
4a
8b
5a
2a
7b
3b
7b

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).

