
  

 

 

 

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 
     

 

Informatie over de heropening 8 februari leest u in de aparte 
mailing later vandaag 

 
 
AGENDA  FEBRUARI/MAART 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. 
• Rapport en  10 minutengesprekken zie planning hieronder. 
• 22 februari t/m 26 februari voorjaarvakantie 
• 2 maart leerlingenraad (onder voorbehoud) 
• 4 maart nieuwe Update 
• 15 maart project lentekriebels 
• 17 maart studiedag (alle groepen vrij) 
• 29 maart theoretisch verkeersexamen groepen 7 

 
 
 
 

NIEUWE PLANNING RAPPORT EN 
OUDERGESPREKKEN 
 
Groepen 1 en 2 

 week van 15 februari: contactgesprek leerkracht(en) met alle ouders/verzorgers (online of telefonisch) 

 29 maart: leerlingrapport groepen 1 en 2 ("KIJK-lijnen-rapport") 

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

Groepen 3 t/m 7 

 8 maart : leerlingrapport groepen 3 t/m 7 

 week van 8 maart en 15 maart : 10 minutengesprekken (online of telefonisch). U krijgt een uitnodiging via Parro 

 
Groepen 8 

 Na het definitieve advies voor voortgezet onderwijs kunt u zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht(en), of de 
leerkracht nodigt u zelf uit (als daar aanleiding toe is) voor een 10 minuten gesprek online of telefonisch. 

 
 

 

4 FEBRUARI 2021 
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GROOT ONDERHOUD 
Misschien heeft u het ook op 
facebook gezien en gelezen, we 
zijn volop bezig met onderhoud 
in het gebouw. Wat dat betreft 
heeft de schoolsluiting 
tenminste nog iets positiefs 
gebracht. Meteen nadat bekend 
werd dat we na de Kerstvakantie 
gesloten bleven, hebben we 
alles in gang gezet.  
Inmiddels is de school van 
binnen bijna helemaal 
geschilderd in frisse blauwe en 
grijze kleuren. Ook zijn 
verschillende muren in gangen 
en lokalen weer netjes wit 
gemaakt met hier en daar een 
groen accent. Het ziet er 
prachtig uit.  
Ook zijn inmiddels de meeste 
systeemplafonds vervangen en alle tl armaturen vervangen door duurzame ledverlichting.  
 
Er staan nog wel meer onderhoudswerkzaamheden op het programma dit jaar, zoals plaatsing van 
zonnepanelen, een nieuwe vloer voor het speellokaal, vervanging kranen enz. Dit onderhoud zal later 
plaatsvinden.  
Het noodlokaal staat nu definitief gepland voor plaatsing in de meivakantie.  
 
Kortom….de Klaroen staat er binnenkort weer prachtig bij. 
 

 



 

 

NIEUW KLEUTERMEUBILAIR 
 
Voor de 3 kleutergroepen hebben we nieuw kleutermeubilair aangeschaft. Het ziet er werkelijk prachtig 
uit!! Het zal een verrassing zijn voor de kleuters als ze maandag weer op school komen. 
 

 

 

W4Kangoeroewedstrijd GROEP 5 T/M 8 
 
 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- 
en wiskundewedstrijd die jaarlijks in 
maart op heel veel scholen wordt 
georganiseerd en door heel veel 
leerlingen wordt gemaakt. In Nederland 
doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee 

op 2350 scholen. Na het succes van vorig jaar doen we ook dit jaar weer mee voor de groepen 5 t/m 8. De 
wedstrijd zal op donderdag 18 maart op school worden gehouden.   

 
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits 
van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke?  
 
Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel. 
 
Lijkt je dit wat? Zit je in groep 5 t/m 8? Geef je dan vanaf maandag  8 februari en vóór 19 februari op bij jouw 
leerkracht.  



 

 

BEDANKT… 
Lieve kinderen, ouders en collega’s van De Klaroen.  
 
In de week voor de kerstvakantie heb ik mijn afscheid kunnen vieren op school. Ik kijk hier met een enorm 
dankbaar gevoel op terug. 
 
Op maandagmiddag ben ik alle klassen langs geweest. En in elke klas werd ik getrakteerd op een lied, gedicht, 

knutselwerkje en zelfs een echte Aju Paraplu 😊.  
Daarnaast heb ik heel veel kaarsen gekregen. (De tafel stond helemaal vol!) Maar ook brieven met mooie wensen, 
kaarten met herinneringen van kinderen en andere lieve cadeautjes. Ik heb zelfs brieven van oud-leerlingen 
gekregen, die al lang van school af zijn. Het ontroerde mij enorm toen ik al die mooie woorden las. 
 
Op dinsdag heb ik afscheid genomen van groep 7b.  
’s Ochtends werd ik weer verwend met allemaal prachtige kaarsen, kaartjes en (zelfgemaakte) cadeautjes. ’s 
Middags kwam ridder Pascal een schildknapentraining geven aan de kinderen. De kinderen leerden boogschieten 
en zwaardvechten. We sloten af met een riddergevecht tegen de juffen. Het was een superleuk afscheidsfeestje 
op school! 
 
Het is bijzonder dat ondanks de rare coronatijd waarin heel veel niet kon/mocht mijn collega’s, u en uw kinderen 
toch alles op alles hebben gezet om mij een mooi afscheidsfeest te geven.  
Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken.  
 
Alle goeds toegewenst voor nu en in de toekomst!                                                                                                         
 
Carin van Niekerk 
 
 

  



 

 

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). 
 
 
 

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 

 

  

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
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.facebook.com/De-Klaroen-meer-dan-basisonderwijs-589704931157422/
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


 

 

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 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). 
 
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen 
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.  
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); 
Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 
 
Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen 
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of 
betrokkenheid. 
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); 
Palmzondag (Matteüs 21). 
 
 

 
Avondvierdaagse en 
schoolvoetbaltoernooi  
 
Helaas hebben we van beide organisaties te horen gekregen dat dit schooljaar geen avondvierdaagse en geen 
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd worden. Dit alles uiteraard vanwege de coronarisico’s.  
 
 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Sam 1-2 1c 

Djaylano 12-2 1c 

Noalynn  15-2 1b 

Selina 21-2 1a 

Dave 22-2 1a  

Tim 22-3 1a  

Tobin 28-4 1c  



 

 

 
Verjaardagen medewerkers 
 

 2 februari juf Renate (groep 3) 

 7 februari juf Ingrid (Peuters en BSO) 

 23 februari juf Sjacco (BSO) 

 28 februari juf Eveline (groep 3) 

 2 maart M’hamed (schoolschoonmaker) 

 27 maart juf Bianca (groep 6) 
 
 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 

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 

   

   

 
MAART 
 

    Groep 

1 Amy  3b 

3 Kenza  1c 

5 Rahand  5a 

7 Max  2a 

10 Floor  1a 

10 Thijmen  8a 

10 Jaïra  3a 

12 Julia  1b 

12 Suus  1b 

13 Fenna  4a 

14 Tobias  5b 

15 Pippi  5b 

15 Eline  4a 

15 Ben  3b 

18 Luna  2b 

18 Jens  7b 

18 Maud  1c 

25 Lynn  7b 

27 Thije  4a 

27 Olaf  8a 

29 Sam  5a 

30 Norah  4a 

 
 
 



 

 

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). 
   

 
 
 


