3 DECEMBER 2020

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 DECEMBER 2020 / JANUARI 2021
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 december Sinterklaasviering (alleen in de school, zonder ouders, geen inhaalactiviteit
op het plein i.v.m. corona)
4 december middag alle groepen vrij
7 december – 16 december actie voedselbank Klaroen Maarssen- Stichtse Vecht
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
4 januari 1e schooldag
7 januari nieuwe Update
19 januari studiedag (alle groepen vrij – hele dag!)

AFSCHEID JUF CARIN
Helaas moeten we u berichten dat juf Carin ons gaat verlaten.
Na 21 jaar op de Klaroen te hebben gewerkt, neemt juf Carin de stap om te
stoppen met werken op de Klaroen. U begrijpt dat we dat heel jammer vinden.
We gaan een supergoede ervaren leerkracht missen op de Klaroen, een juf die
zich al die jaren maximaal ingezet heeft voor de Klaroen, vooral voor al haar
leerlingen, die ze de afgelopen 21 jaar in haar groep heeft gehad. Juf Carin is en
was een zeer gewaardeerde leerkracht en collega, ze was altijd breed inzetbaar
en heeft aan vele groepen van de Klaroen lesgegeven.
Carin zal op maandag 14 december ‘s middags afscheid nemen van alle
groepen. Ouders van alle groepen ontvangen hierover binnenkort nog een
appje (via Parro) van de eigen leerkracht.
Op haar laatste werkdag (dinsdag 15 december) zal juf Carin een gezellige
afsluitende dag organiseren met haar eigen groep. Helaas is het niet mogelijk
voor u (ouders) persoonlijk afscheid te nemen, de coronamaatregelen verhinderen dit.
We wensen Carin veel geluk in de toekomst met haar gezin en bedanken haar hierbij voor haar inzet voor de
Klaroen en in het bijzonder voor haar leerlingen.
Vanaf maandag 4 januari zal juf Carola de werkzaamheden van juf Carin overnemen (maandag en dinsdag). Carola
is al leerkracht op de Klaroen en is momenteel terugkerend van haar bevallingsverlof

Op de volgende pagina schrijft juf Carin zelf een afscheidswoord

Beste ouders van de Klaroen,
Per 1 januari 2021 stop ik met mijn werkzaamheden op de Klaroen. Deze beslissing is door mij niet van de één op
de andere dag genomen. Al langere tijd heb ik de wens het roer nog eens helemaal om te gooien. Het werk als juf
en het gezinsleven dat alle aandacht van mij vraagt maakt dat er weinig tijd en ruimte overblijft om op zoek te
gaan naar mijn eigen wensen, talenten en mogelijkheden. Die tijd en ruimte gun ik mijzelf nu door te stoppen met
mijn werkzaamheden op de Klaroen.
Letterlijk mijn halve leven ben ik verbonden aan de Klaroen. Vele bijzondere gebeurtenissen, zowel privé als op
school, heb ik gedeeld met de kinderen, ouders en collega´s. Ik ben dankbaar voor de geweldige tijd die ik heb
mogen beleven als juf op deze school!
Voor u en uw kind(eren) alle goeds toegewenst.
Een vriendelijke groet,
Carin van Niekerk

EVEN VOORSTELLEN….INVALJUF JULIE (GROEP 5a)
I.v.m. de vervanging van het zwangerschapsverlof (ingaand na de kerstvakantie) van juf
Michelle stelt invaljuf Julie zich hieronder voor:
Mijn naam is Julie Blocq, ik ben leerkracht, coach en communicatietrainer in het
onderwijs. Samen met mijn man Daniel heb ik twee schoolgaande kinderen: Ezra (groep
4/5) en Meïra (groep 2) en woon ik in Amstelveen.
Na tien jaar voor de klas te hebben gestaan, startte ik in 2011 met een coaching
opleiding en zo ontstond mijn coaching praktijk genaamd ‘’Het Paarse Krijtje’' waarbij ik
ouders en hun kinderen coachte in het omgaan met uitdagingen binnen het onderwijs.
In 2015 werd ik directeur bij een onderwijsstichting voor volwassenen. Dat was leuk en leerzaam, maar mede door
het leerkrachten tekort jeukten mijn handen om bij te kunnen dragen in het basisonderwijs.
Vandaar dat ik in 2017 besloot om te starten met een communicatietrainers opleiding waarmee ik ook docenten
kon gaan coachen en trainen. Inmiddels is dat hetgeen wat ik het meeste doe: leerkrachten coachen
in communicatievaardigheden, klassenmanagement en leiderschapsvaardigheden.
Om in contact te blijven met het onderwijs in de praktijk en omdat ik nog steeds geniet van het lesgeven, val ik zo
nu en dan in. Dat deed ik vorig jaar structureel op een school in Amsterdam Zuid. Via mijn oud collega Marieke van
Oordt werd ik nu geattendeerd op deze vervanging bij de Klaroen en raakte ik enthousiast.
Ik kijk ernaar uit om in januari de leerlingen van groep 5a te ontmoeten en met hen aan de slag te gaan!
Vriendelijke groet,
Julie Blocq'

KLAROENACTIE VOEDSELBANK
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen
Elk jaar doet onze school mee aan een goed doel.
Ook dit jaar willen we graag ons steentje bijdragen.
Dit jaar hebben we gekozen om het dicht bij huis te houden en om een lokaal doel te steunen.
Hieronder wordt in het kort uitleg gegeven over ons doel: Over enkele weken gaan wij met zijn allen
kerst vieren. Helaas kunnen niet alle mensen dit feest vieren.. Zoals elk jaar proberen we toch met
zijn allen ook stil te staan bij de mensen die het wat minder of zwaar hebben in onze maatschappij.
Zeker nu, gezien de uitbraak van het virus Covid-19.
Onderzoek wijst uit dat steeds meer mensen in Nederland met armoede te maken krijgen en daardoor
groeit het aantal aanvragen voor hulp bij de voedselbanken. De doelstelling hierbij is een brug te
vormen tussen voedseloverschot en armoede. De voedselbank van Stichtse Vecht geeft wekelijks bijna
125 voedselpakketten aan gezinnen uit onze gemeente. De plaatselijke middenstand en andere
bedrijven leveren ons vooral verse producten die niet meer voor de verkoop geschikt zijn, maar nog wel
goed te consumeren zijn. Om een pakket te kunnen samenstellen met voor minimaal drie dagen eten,
hebben we ook veel lang houdbare producten nodig.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om vanaf maandag 7 december tot en met woensdag 16
december lang houdbaar voedsel mee te geven aan de leerlingen. Dit kunnen de leerlingen dan zelf(of
onder begeleiding van de leerkracht) in de daarvoor bestemde kratten (die in school staan) te doneren.
In principe gaat het om 1 of 2 artikelen, maar natuurlijk mogen de leerlingen ook meer meenemen. Wel
zouden we het fijn vinden als u op de houdbaarheidsdatum (indien van toepassing) zou willen letten.
Wij denken dan aan verpakt en houdbaar voedsel, maar ook artikelen zoals:
*blikken groenten/blikken fruit *
*macaroni/pasta /pasta saus
*rijst/mie/couscous
*aardappelpuree
*blikken soep
*rookworst/ blikken knakworstjes
*sauzen
*nasi-en bamikruiden
*koekjes/liga’s,etc.

*thee/koffie
*hagelslag/jam/pindakaas(houdbaar beleg)
*pak vruchtensap /frisdrank
*suiker
*pannenkoekmeel
*stroop
*shampoo/ tandpasta/tandenborstels
*maandverband/tampons

In het bijzonder wil ik het nieuws onder uw aandacht brengen, over het fenomeen "menstruatiearmoede". Meisjes, jonge en volwassen vrouwen die in hun persoonlijke situatie niet de
financiële middelen hebben om de beschikking te hebben over maandverband en of tampons.
Verschrikkelijk ...... het idee dat men niet elke dag
een schone onderbroek zou kunnen aantrekken,
jaagt toch een ieder al schrik aan.
Wij zullen de verzamelde artikelen aan het einde van
de laatste schoolweek van dit jaar aanbieden aan De Voedselbank Stichtse Vecht in
Maarssenbroek.
Stichting Voedselbank Stichtse Vecht is erg blij dat basisschool de Klaroen ons wil
ondersteunen met een inzamelingsactie!
Wij verheugen ons erg op deze actie en hopen dat u hieraan mee wilt doen.
Met vriendelijke groet, Renate Veldhuizen

De VREEDZAME SCHOOL OUDERINFORMATIE
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

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).

BRUNA BONNEN KINDERBOEKENWEEKACTIE
Bedankt voor alle Bruna bonnen en cadeaukaart tijdens de kinderboekenweek. De biebmoeders van de Klaroen
hebben er mooie boeken voor uitgezocht bij de Bruna voor onze schoolbibliotheek (zie foto hieronder).

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 voor oudercontact Downloadt u de app ook?

KLAROEN OP FACEBOOK
HANDIGE DOWNLOADS 2020-2021




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

Meer downloads?

www.klaroen.com

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 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).
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse
profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45).
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk verdienen.
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De talenten (Matteüs 25); Schulden
terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten (Lucas 13).

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN KINDCENTRUM KLAROEN
https://www.klaroen.com/onze-school/activiteitenprogramma/

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!

Ralph
Brady
Tove
Ivy
Justin

8-12
14-12
23-12
27-12
21-12

1c
1a
1b
1c
1b

Jules
Otis
Eelhart
Maria

14-1
19-1
27-1
27-1

1a
1b
1c
1c

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS







8 december juf Els (groep 3)
10 december juf Sabine (groep 7)
12 januari juf Lotte (groep 5b/6b)
18 januari meester Johan (groep 8)
19 januari Hafida (schoolschoonmaakster)
25 januari juf Renske (groep 4)

VERJAARDAGEN LEERLINGEN
December

1
3
3
3
5
8
8
9
13
17
17

Hugo
Shanna
Juliëtte
Isa
Bram
Youssra
Terence
Jurre
Bandi
Hailey
Twann

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

17
22
23
23
24
24
27
29
30
31
31

Thijs
Jurre
Jemely
Elora
Pieter
Mirthe
Auke
Milou
Luuk
Mees
Steven

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

Januari
1
2
3
3
4
4
5
7
7
8
9
11
11
13
13

Daan
Anaís-Belén
Olivia
Maureen
Lorena
Jazzebel
Lucia
Cato
Robyn
Alex
Felien
Mila
Teije
Dax
Saar

1b
8a
3b
7a
4a
2b
2a
3a
7a
8a
1c
1b
5a
6a
2c

13
13
16
16
21
24
25
25
26
28
28
29
30
30

Neel
Esmee
Sarah
Djaro
Georgios
Lisa
Valérie
Dax
Matteo
Mohamad
Lucas
Mia
Chenoa
Daan

5a
5b
5b
3b
6a
4a
5b
1b
3a
4a
4a
5b
7a
2a

HERINNERING 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 bellen of mailen 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).

Opbrengst kinderpostzegels groep 7a en 7b Klaroen maarssen

HERINNERING 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

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.





Uitdagende typespelletjes
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

