
  

 

 

 

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

 

 

AGENDA FEBRUARI /MAART 2021 
. 

• Rapport 1 is uitgesteld en 
de datum verschilt per 
groep. Zie planning 
hieronder 

• 22 februari t/m 26 februari 
voorjaarsvakantie 

• 17 maart studiedag, alle 
groepen vrij 

• 29 maart theoretisch 
verkeers examen groep 
7/8 

 
 

 
 
 

Planning Rapport en oudergesprekken 
 
Groepen 1 en 2 

 Week van 15 februari: oudergesprek leerkracht – ouder (online of telefonisch)  
 

 29 maart: leerlingen rapport groepen 1 en 2 ( KIJKlijnen rapport vereist dat je het kind 2 
weken aaneengesloten ziet, daarom is dit later). 

 

 Week van 5 en 12 april: 10 minuten gesprekken n.a.v. het rapport (online of 
telefonisch).U krijgt een uitnodiging via Parro. 

 
Groepen 3 t/m 7 

 8 maart leerlingenrapport  

 Week van 8 maart: 10 minuten gesprekken (online of telefonisch).U krijgt een uitnodiging 
via Parro. 

 
Groep 8 

 Na het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs kunt u zelf een 10 minuten 
gesprek aanvragen met de leerkracht. De leerkracht kan ook de ouders uitnodigen,      
als daar aanleiding toe is.  

 
 
 
 
 

 Februari 2021 
 



 

 

 

INFORMATIE OVER OPENING SCHOOL 8 FEBRUARI 
 
Vanaf maandag 8 februari worden alle leerlingen weer verwacht op school. De lestijden zijn 
anders dan het normale rooster. In de maatregelen van het ministerie staat dat school de 
klassen gescheiden moeten houden. Dat betekent niet samen spelen in de pauzes en dat 
betekent ook dat we geen TSO kunnen aanbieden. Daarom gaan we open met een 5 gelijke 
dagen model voor een onbepaalde periode. 
 
1. LESTIJDEN PER 8 FEBRUARI: 5 GELIJKE DAGEN MODEL 

 

 
Maandag t/m vrijdag alle groepen : ca 8.30u-ca 14.00u  
Let op: groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag na 12.00 uur vrij 
 

 
HAAL & BRENGTIJDEN TIJDENS GELIJKE DAGEN MODEL  

Groep Aanloop kinderen en 
ouders 

Klas in Klas uit Weerzien met 
ouders 

7-8 Inloop tussen   
8.15 en 8.20 
over het paadje 
 

8.20 Klas in  
7-8 via ingang eigen klas 
 

13.50 uur  

5-6   
 

Inloop tussen   
8.20 en 8.25 
over het paadje 
 

8.25 Klas in  
5-6 via hoofdingang 

13.55 uur 14.00  Ds. 
Ulferslaan 

3-4  8.25 ouders lopen 
naar  
Palletplein met cirkels 

8.30 Ruud loopt ri klas  
3-4 via hoofdingang 

14.00 uur 14.05 
Palletplein, 
ouders in 
cirkels 

1-2  8.25 ouders lopen 
naar Palletplein met 
cirkels 

8.32 Kleuterjuf loopt ri klas 
via kleuterklas 

14.02 uur 14.05 
Palletplein, 
ouders in 
cirkels 

 
 Basisschool kinderen mogen bij elkaar, volwassen moeten 1.5 meter afstand houden.  

 De bovenbouw kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school en gaan als eerste de school in en uit. 

 De onderbouw tijden zijn zo dicht mogelijk bij elkaar. Om toch 1,5 meter afstand te houden is de 
verzamelplaats het plein met cirkels.  

 Ook woensdag gaan alle kinderen naar school tot circa 14.00 uur 

 Vrijdagmiddag is onderbouw om 12.00 uur vrij. 

 
2. Geen TSO;  alleen noodopvang BSO voor en na schooltijd 
 
Er is geen TSO (tussenschoolse opvang) mogelijk omdat we de klassen uit elkaar moeten 
houden. Alle kinderen blijven nu in hun eigen klas lunchen. Alle leerlingen nemen dus een eigen 
lunchpakketje mee en eigen drinken. Voor de kleine kinderen graag verpakt in gemakkelijk te 
openen/sluiten materialen (bekers/lunchboxjes) zodat de kinderen het zelf kunnen. Denk ook 
aan het tussendoortje en voldoende drinken. 
 
Voor naschoolse noodopvang kunt u weer  informeren bij Eigen en Wijzer. 



 

 

3. Alle kinderen naar school 
We gaan er van uit dat alle leerlingen maandag weer op school zijn. Als u overweegt uw kind 
thuis te houden dan zijn dit de thuisblijfregels  
 

In het geval dat een kind niet naar school komt dan gaat dat altijd in overleg met school.  
 
4. Thuisonderwijs  
In de brief van stichting Vechtstreek en Venen staat dat per school gekeken wordt naar digitaal 
onderwijs gedurende die extra quarantaine tijd.  Voor De Klaroen geldt dat als een leerling ziek 
is of in quarantaine moet, dat de leerkracht zal proberen zo snel mogelijk online werk voor de 
thuisblijver klaar te zetten.  
Online instructie kan niet, omdat de leerkracht de hele dag voor de klas staat.  
Voor thuiswerk kan een chromebook van school geleend worden, als er een overeenkomst 
getekend is.  
 
5. Hygiëne (alle reinigingsmaterialen zijn aanwezig in de klas/school) 

 De kinderen wassen thuis voor vertrek naar school de handen alvast 

 Bij binnenkomst in de klas wassen de kinderen weer allemaal de handen 

 Voor eten/drinken wassen de kinderen hun handen 

 Na het buitenspelen wassen de kinderen hun handen 

 Bij thuiskomst wassen de kinderen hun handen.  

 Verder handelen we volgens het nieuwe protocol basisonderwijs en is er veel extra 
aandacht voor het schoonmaken na elke schooldag 

 Op school worden zo min mogelijk spullen gezamenlijk gebruikt,  kinderen komen 
zoveel mogelijk alleen met hun eigen spullen in aanraking komen. 

 Er is een open deur beleid, deuren staan zoveel mogelijk open. 
Er wordt dus veel geventileerd. 

 Er gaat maar 1 kind tegelijk naar de toiletten. 

 De chromebooks worden regelmatig gereinigd door de leerlingen 

 Er wordt extra schoongemaakt na elke schooldag. Elke dag alle tafels, 
het aanrecht, alle deurklinken en het digibord. Uiteraard elke dag de toiletten. 

 
6. Activiteiten zoals excursies gaan niet door tot nader bericht  
Alle geplande activiteiten worden voorlopig geannuleerd tot het weer mag en kan (we volgen 
daarbij het protocol van de overheid). 
 
7. Spelen op het plein alleen met eigen groepen/ wel gymnastiek  

 De kinderen mogen alleen met hun eigen groep buiten spelen. Op het plein speelt maar 
één groep tegelijk.  



 

 

 Omdat wij een eigen gymzaal hebben mogen wij gymnastiek geven. Uiteraard alleen met 
de eigen klas. 

 Na schooltijd gaan de leerlingen rechtstreeks naar huis (spelen niet op het plein of rond 
de school). 

 
8. Geen groepsdoorbrekende activiteiten 
Voorlopig zullen er geen groepsdoorbrekende activiteiten of lessen gegeven worden. De 
plusklas zal dus niet volledig bijelkaar komen. Wel kunnen enkele leerlingen uit dezelfde 
klas/groep een activiteit vanuit de plusklas doen. 
 
9. Spullen van school maandag meenemen 
De geleende Snappet chromebooks  van school (met accessoires) niet vergeten. 
THUIS DE LAPTOP AL OPLADEN EN SCHOONMAKEN AUB.  
De geleende computers worden gecheckt op beschadigingen en vuil. Bij onherstelbare schade 
moeten we aan Snappet 200 euro betalen en dat zullen we bij u moeten declareren. 
 
Gymspullen mee. 

 
10.Mondkapjes  Wij kunnen ons voorstellen dat u uit de media heeft begrepen dat mondkapjes 
voor groep 7 en 8 moet. Dat is een leuke kop voor de krant maar niet leuk voor de klas. In de 
originele tekst van het ministerie staat het net anders. Er zijn 3 kopjes: A. wettelijk verplicht. B. 
Noodzakelijke maatregel. C. Dringend advies. Onder dat laatste kopje staat:  

 “’Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield 
dragen. Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van jongere 
leerlingen. Het dragen van een mondneusmasker wordt door het OMT niet geadviseerd.   

 Mondneusmaskers kunnen worden overwogen voor leerlingen van groep 7 en 8, 
wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van 
andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit of 
staanplaats hebben binnen de school. “’ 

 
Het dragen is dus niet verplicht en De Klaroen geeft ook niet het advies ( net als het OMT) om 
een mondkapje in groep 7 en 8 te dragen. Als een leerling of leerkracht zelf graag een 
mondkapje draagt dan is dat op vrijwillige basis.  
 
10. Overige opmerkingen 

 1 ½ meter afstand tussen ouders en leraren (ook bij halen en brengen). 

 Gesprekken en afspraken met de leraar kunnen niet op school gehouden worden. U kunt 
na schooltijd bellen met de leraar of een video Meeting inplannen. 

 Veel gestelde vraag is of als de klas in quarantaine moet of ook broertjes/ zusjes in 
quarantaine moeten. De GGD zegt: Nee, huisgenoten hoeven niet ook in quarantaine. ( 
als zij geen verschijnselen hebben). 

 Verjaardagen: leerlingen mogen i.v.m. besmettingsmogelijkheden alleen fabriek verpakte 
traktaties uitdelen. 



 

 

 

Overzicht van bijbellessen in de maand FEBRUARI 2021 

Week 05 (01/02 - 05/02) Niet te geloven! 

Lucas 5: 1-26 

Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Een paar vissers hebben de hele nacht niets 

gevangen, maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien zitten ze plotseling 

vol. Een man geneest van zijn huidziekte.Vier mannen laten hun zieke vriend op een draagbed door 

het dak voor Jezus’ voeten zakken en de vriend staat op. Niet te geloven – maar echt waar! 

Week 06 (08/02 - 12/02) Goed geregeld 

Lucas 6: 1-19 

Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. 

Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? 

Door het te doen, laat hij het zien. 

Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die 

eropuit gestuurd worden. 

Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles 

Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10 

Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden. 

Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man 

is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand 

luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, 

uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het! 

 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 

 
 

WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 
nieuwsbrief_ouders_blok_4 

 DOWNLOAD de kletskaarten 

 

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

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


  

 

 
 
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 
 

 

http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl
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/

