3 december 2020

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

AGENDA DECEMBER 2020








2 december bovenbouw levert surprise in op school
4 december Sinterklaasviering: helemaal zonder ouders i.v.m. corona
4 december MIDDAG alle groepen vrij
14 & 15 december voortgezet onderwijs advies gesprekken groep 7-8
16 december 8.15 uur start opname kerstshow dus 15 min eerder
naar school.
17 december kerstonbijt op school
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie

AGENDA JANUARI 2021



7 januari nieuwe Update
19 januari studiedag ( alle groepen hele dag vrij)

DE WERELD VAN SINT
Omdat
de
intocht
niet
doorging
hebben
we op
school
voor wat
interactie
met piet
gezorgd.
De kinderen van groep 3 t/m 8 mochten vragen stellen aan
Testpiet. De uitzending kunt u op de volgende link zien:

AFLEVERING MET GROEP 3-4 :
https://www.youtube.com/watch?v=Hy1RBDTL0Ak

AFLEVERING MET GROEP 5-6 :
https://www.youtube.com/watch?v=khjopVvydEM
AFLEVERING MET GROEP 7-8 :
https://www.youtube.com/watch?v=qnzlJzn9MIc&list=UUtc
ceUBatjlruANoVL7KuQw

Nu maar hopen dat Sint morgen tijd heeft om langs te komen in Tienhoven. Jammer genoeg echt
zonder ouders door de corona maatregelen. Zelfs onze huisfotografe mag het feest dit jaar niet
vastleggen.

Nieuw buitenspeelgoed voor de bovenbouw
Het budget van onze kleine school is beperkt. Daarom gaat al ons
budget naar leerkrachten en leermiddelen. Toch kwam er rond
Sinterklaas een grote doos met een eindejaar verrassing van
onze stichting V+V. Er is voor 1500 euro nieuw buitenspeelgoed
voor de bovenbouw aangeschaft. In 2021 komt buitenspeelgoed
voor de onderbouw aan bod.
De kinderen zijn er erg blij mee.

Let op: Woensdag 16 december opnamedag start om 8.15 uuR

.

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE
WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR

WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR
nieuwsbrief_ouders_blok_4
DOWNLOAD Kletskaarten:






gr 1/2 – kletskaart blok 4
gr 3 – kletskaart blok 4
gr 4 – kletskaart blok 4
gr 5 – kletskaart blok 4
gr 6 – kletskaart blok 4

HERINNERING 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.

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. Als school vinden we het fijn om te weten als leerlingen of hun gezinsleden getest worden.
Per 2 december geldt onderstaande nieuwe beslisboom.

bijbellessen in de maand december 2020
Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden: er word een kind
geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van David zal
iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester Zacharias
een offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal terugbrengen bij de
Eeuwige.
Week 50 (07/12 - 11/12) Hoog bezoek
Lucas 1: 26-80
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten en
de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante Elisabet.
Elisabet vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek komt.
Week 51 (14/12 - 18/12) Kom mee
naar Betlehem
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu
Maria zwanger is terwijl zij nog niet
getrouwd zijn. Maar een engel vertelt
hem dat het goed is. Jozef blijft bij
Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem
zijn, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt
hem in doeken en legt hem in een
voerbak.
Week 01 (04/01 - 08/01)
Ik wijs je de weg Matteüs 2: 1-23
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar
de pasgeboren koning van de Joden.
Een ster wijst hen de weg. Ook Jozef en
Maria hoeven hun weg niet zelf te
vinden: een engel vertelt dat ze naar
Egypte gaan. Later vertelt de engel hen
ook dat het veilig is en dat ze weer terug
kunnen.

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

