
  

 

 

 

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 /MAART/APRIL 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. 
 
• 1 maart inplannen 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 via Parro 
• 8 maart rapport 1 groep 3 t/m 8 
• week van 8 maart en 15 maart : 10 minutengesprekken groep 3 t/m 7 (online of telefonisch). U krijgt een 

uitnodiging via Parro 
• 15 maart project lentekriebels 
• 17 maart studiedag (alle groepen vrij) - Klaroen ook stembureau 
• 18 maart kangoeroe rekenwedstrijd (gr 5 t/m 8) 
• 29 maart theoretisch verkeersexamen groepen 7a en 7b 
• 29 maart inplannen 10 minuten gesprekken groepen 1 t/m 2 via Parro 
• 29 maart leerlingrapport 1 (KIJK groepen 1/2) 
• 1 april nieuwe Update 
• 1 april paasviering en paaslunch (onder voorbehoud 

maatregelen Corona) 
• 2 april en 5 april alle groepen vrij (Goede Vrijdag en 2e Paasdag) 
• week van 5 april en 12 april: 10 minutengesprekken groepen 

1/2 n.a.v. het KIJK rapport (online of telefonisch). U krijgt een 
uitnodiging via Parro. 

• 12 april onverwachte ontruimingsoefening (onder voorbehoud 
maatregelen corona) 

• 20, 21, 22 april eindtoets groepen 8 
• 22 april en 23 april Kamp groepen 5/6 Soest (onder 

voorbehoud corona maatregelen) 
• 23 april Koningsspelen (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• 26 april t/m 7 mei meivakantie 

 
 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM ( versie 12 februari 2021) 
 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5           
WE DRAGEN ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ 
DOWNLOAD Kletskaarten.  
Klik op de groep van uw kind hieronder: 

 kletskaart_groep 1/2  blok5 
 kletskaart_groep 3_   blok5 
 kletskaart_groep 4_   blok5 
 kletskaart_groep 5_   blok5 
 kletskaart_groep 6_   blok5 

4 MAART 2021 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief_blok_5_2011_03021.doc
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief_blok_5_2011_03021.doc
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok5.pdf


 

 

HET VOGELRESTAURANT VAN GROEP 1/2A  
 ‘We gaan de vogels helpen he, juf!’ Naar aanleiding van het verhaal van ‘Mieke en de 
vogeltjes’ heeft groep 1-2a voor de voorjaarsvakantie besloten de vogels te gaan helpen. 
Pindasnoeren en vetbollen zijn gemaakt! ‘Juf, kun je die pinda’s echt eten?’ 

 
We hebben gekeken naar welke vogels we zouden 
kunnen zien, welke vogels we al kennen, uitgebreid 
besproken wat de vogels eten en hoe het eigenlijk komt 
dat de vogels in de winter zo’n honger hebben. En toen 
mocht het vogelrestaurant dan echt open. Een lange 
slinger met pindasnoeren en vetbollen, opgehangen met behulp van meester 
Martijn. Aan de kant van de sloot zodat we het vanuit de klas goed kunnen zien.   
 
 
En daar kwamen de vogels! Tijdens een rustig 
kringgesprek 's morgens werd er ineens 
geroepen: '''JUUUUUF, IK ZIE EEN VOGEL!'' en 

daar gingen we, alle 27 (en de juf) op onze tenen naar het raam. En ja hoor, 
duiven, kraaien en zelfs koolmeesjes gespot! Dat hebben we bijgehouden op 
het raam zodat we door middel van een staafdiagram kunnen zien welke 
vogels het liefst bij ons eten.  
 
 

 

  



 

 

AFSPRAAK OP SCHOOL? REGISTRATIE…. 
 
Zoals u weet kunt u vanwege de coronamaatregelen de school niet zomaar inlopen. 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 

 

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 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). 
 
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). 
 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt 
Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het 
lege graf; Thomas (Johannes 20). 

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


 

 

 
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.  
 
 

TOELICHTING BIJ DE RAPPORTEN VAN 8 MAART  
 
Het kan voorkomen dat de leerkrachten minder toetsen hebben kunnen afnemen vanwege het thuisonderwijs. 
Daardoor kan het voorkomen dat niet bij alle vakgebieden een cijfer is ingevuld. U ziet dan een leeg vakje.  
Zoals u al eerder heeft gelezen worden de CITO-toetsen binnenkort afgenomen, u vindt daarom nog geen uitdraai 
van de resultaten bij dit rapport. De resultaten van deze CITO-toetsen krijgt u op een later tijdstip. 
 
Naast het bekende rapport zijn deze keer vanaf groep 4 de Snappet Rapporten voor rekenen en taal  toegevoegd. 
De leerlingen hebben de afgelopen periode op school en thuis gewerkt met Snappet. In het Snappet Rapport kunt 
u zien hoe uw kind het dagelijks werk maakt per vak.  
 
Hier volgt een korte uitleg over het Snappet Rapport: 
 
In de bovenste rij ziet u allereerst bij groei in hoeverre de leerling zich voor het vak ontwikkelt ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. Als de leerling ‘boven gemiddeld’ groeit, groeit de leerling sneller dan de gemiddelde 
leerling. Als de leerling ‘onder gemiddeld’ groeit, groeit de leerling minder snel dan de gemiddelde leerling. 

 
 
Ook ziet u in de bovenste rij het 
niveau van de huidige 
vaardigheid ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. 
Niveau I Ver boven 
gemiddeld (donkergroen) 
Niveau II Boven gemiddeld 
(lichtgroen) 
Niveau III Gemiddeld 
(geel) 
Niveau IV Onder 
gemiddeld (oranje) 
Niveau V Ver onder 
gemiddeld (rood) 
  
 
 
 

In de groeigrafiek kunt u de ontwikkeling van uw zoon of dochter zien over een langere periode. Dit wordt 
gebaseerd op het dagelijks werk en weergeven met de zwarte lijn. Aan de zwarte lijn kunt u zien hoe uw kind 
ontwikkelt ten opzichte van zichzelf.  
  
  



 

 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Tim 22-3 1a  
Tobin 28-4 1c  

 
GYMLESSEN PER 1 MAART  
Met de geldende maatregelen zijn we na de 
voorjaarvakantie weer gestart met de gymlessen. 
Uiteraard proberen we menging van verschillende 
groepen te voorkomen. Dus twee groepen tegelijk in een 
kleedkamer of in de gymzaal bij een leswissel is nog 
uitgesloten. 
Ook kunnen de kleuters niet in het speellokaal gymmen, 
omdat daar nu groep 7 zit (vanwege het te kleine 
buitenlokaal). Daarom zullen de kleutergroepen ook in 
de grote gymzaal gaan gymmen. 
We komen nu uit op in ieder geval één gymles per groep 
per week. 
Het rooster ziet er nu als volgt uit: 
 

Zaal Gaslaan: 
Maandag  13.00u-14.00u  groep 8a juf Lieke (zaal Gaslaan fietsen mee!!) 
 

Zaal Klaroen: 
Dinsdag  12.00u-13.00u groep 8b  meester Johan 
  13.00u-14.00u groep 5/6 juf Lotte (meester Johan geeft de gymles) 
 
Donderdag 10.00u-11.00u groep 1/2c Juf Wilma 
  11.00u-12.00u  groep 1/2b Juf Simone 
  12.00u-13.00u groep 5a Juf Julie (juf Rosa geeft de gymles) 
  13.00u-14.00u groep 1/2a Juf Rosa 
 
Vrijdag  08.20u-09.10u groep 3a Juf Eveline (kinderen al met gymkleren aan onder de kleding) 
  09.10u-10.10u groep 4a juf Renske (juf Eveline geeft de gymles) 
  10.10u-11.10u groep 3b Juf Renate 
  11.10u -12.10u groep 7b Juf Gera 
  12.10u-13.10u groep 6a Juf Coby 
  13.10u-14.10u groep 7a Juf Inge  



 

 

GEBOREN 
 

HOERA! 
Op 9 februari ben ik bevallen van onze  

prachtige dochter Alissa! Alles gaat goed met ons.  
 

De kinderen van groep 5a hebben dit al eerder te horen gekregen 
en ik zal over een aantal weken met Alissa op bezoek 
komen op school.  
 
Hartelijke groet, 
Michelle Brouwer. 
Juf groep 5a 
 
 
 
 
 

Verjaardagen medewerkers 
 2 maart M’hamed (schoolschoonmaker) 

 27 maart juf Bianca (groep 6) 
 
 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 

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 

 
  



 

 

APRIL 
 
 
    Groep 

1 Romaisa  7a 

3 Evi  2a 

4 Charlotte  5a 

4 Twan  5a 

4 Liam  2a 

5 Loek  6a 

6 Bo  2b 

8 Ruth  8a 

8 Tosca  8b 

8 Feline  3b 

9 Jules  5a 

11 Julius  5a 

11 Marwan  3b 

11 Stan  3b 

13 Tobias  6a 

14 Ruben 8a 

14 Saar  3a 

15 Doutzen  8b 

15 Fedde  6a 

16 Jolie  3a 

16 Daan  7a 

16 Mila  8a 

17 Benjamin) 4a 

19 Sam  2a 

19 Lilly  3b 

20 Kirsten  3a 

22 Loïs 3a 

22 Fos  1b 

22 Joep  7a 

23 Noor  3a 

24 Terence  2a 

24 Suze  3b 

24 Daen  6a 

25 Tim  2b 

29 Fien  8a 

30 Puck  8a 

 
 
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). 
   

 


