
  

 

 

 

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 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. 
• 18 januari nog onduidelijk of de fysieke lessen weer hervat worden. 
• 19 januari studiedag (indien de fysieke lessen weer starten per 18 januari, zal de studiedag vervallen en hebben de 

leerlingen gewoon les) 
• 2 februari leerlingenraad (wordt geannuleerd) 
• 4 februari nieuwe Update februari 

Let op onderstaande wijzigingen i.v.m. sluiting  
• Rapport 1 verschijnt op 8 maart (i.p.v. 8 februari) 
• De 10 minutengesprekken (niet fysiek nog is de verwachting) zullen ook later ingepland worden. Exacte data en 

uitnodigingen volgen nog. 
 

 

Het team van de Klaroen wenst u  
een heel gezond 2021 

 

Het was maandag weer heel stil in de school. Weer geen leerlingen in de school. Wel flink wat ouders die 
maandagmorgen een chromebook of pakketje werk kwamen ophalen. De online lessen draaien weer volop, onze 
noodopvang is voor deze twee weken ook weer geregeld. Een heel andere start dan we hadden gehoopt, maar 
gelukkig zien we een stipje aan de horizon, nu er binnenkort volop gevaccineerd gaat worden.  

 
We hopen allemaal op een heel ander jaar dan vorig jaar. Wat 
zou het toch fijn zijn als we weer “normaal” kunnen gaan doen. 
Weer onze leerlingen in de school kunnen ontvangen en normaal 
contact kunnen hebben met elkaar. We zien ernaar uit!!! Het 
team van de Klaroen wenst u een heel gelukkig en gezond 2021. 
 

Deze Update is in coronatijd maar summier wat 
inhoud betreft. Activiteiten gaan nog steeds niet 
door en belangrijke mededelingen of berichten 
ontvangt u in deze coronatijd apart via de e-mail 
of Parro en zijn niet een maand van tevoren te 
vermelden via een nieuwsbrief. 
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De VREEDZAME SCHOOL OUDER-
INFORMATIE 

 
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). 

 
 

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?  

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-1_2-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-3-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-4-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-5-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-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
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders


 

 

 

      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 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). 
 
 
 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 
 

 

Jules  14-1 1a (1) 

Otis 19-1 1b (1) 

Eelhart 27-1 1c (1) 

Maria 27-1 1c (1) 

Sam 1-2 1c (1) 

Djaylano 12-2 1c (1) 

Noalynn  15-2 1b (1) 

Selina 21-2 1a (1) 

Dave 22-2 1a (1) 

Tim 22-3 1a (1) 

 

 
 

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/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

Verjaardagen medewerkers 
 12 januari juf Lotte (groep 5/6) 

 18 januari meester Johan (groep 8) 

 19 januari Hafida (schoolschoonmaakster) 

 25 januari juf Renske (groep 4) 

 30 januari juf Marieke (groep 5/6 en leerlingbegeleiding) 

 02 februari juf Renate (groep 3) 

 07 februari juf Ingrid (Peuters en BSO) 

 23 februari juf Sjacco (BSO) 

 28 februari juf Eveline (groep 3) 
 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

januari 
            

    Groep 

1 Daan  1b 

2 Anaís-Belén  8a 

3 Olivia  3b 

3 Maureen 7a 

4 Lorena  4a 

4 Jazzebel  2b 

5 Lucia  2a 

7 Cato  3a 

7 Robyn  7a 

8 Alex  8a 

9 Felien  1c 

11 Mila  1b 

11 Teije  5a 

13 Dax  6a 

13 Saar  2c 

13 Neel  5a 

13 Esmee  5b 

16 Sarah  5b 

16 Djaro  3b 

21 Georgios  6a 

24 Lisa  4a 

25 Valérie  5b 

25 Dax  1b 

26 Matteo  3a 

28 Mohamad  4a 

28 Lucas  4a 

29 Mia  5b 

 

februari 
          

    Groep 

2 Ollie  6b 

6 Lola  4a 

8 Taeke  2c 

9 Floris  2a 

11 Niels 6a 

17 Jenah 8a 

17 Carlijn  7a 

18 Lizzy  2a 

18 Bibi) 6b 

20 Berend  1a 

21 Benjamin  3a 

24 Timo  6b 

28 Macy  8a 

28 Daan  2b 

28 Sophie 6a 

30 Chenoa  7a 

30 Daan 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 z.s.m. 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). 
   

 
 


