
  

 

 

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

 

AGENDA MEI /JUNI 2021 
• 24 mei 2e Pinksterdag alle groepen vrij 
• 25 mei Carwash actie groep 7/8 

• 31 mei t/m 3 juni groep 7/8 schoolkamp 

• 3 juni nieuwe Update 

• 20 juni vaderdag 

• Week van 21 juni praktisch verkeers examen groep 7/8 

• Week van 21 juni bekendmaking groepsverdeling 2021-2022 per mail 
• 24 juni studiemiddag, alle groepen rond 12 uur uit en de middag vrij 
• Week van 28 juni 10 min gesprekken op aanvraag 
• 1 juli nieuwe update 
• 12 juli rapport 2 
• 15 juli ( donderdag) afscheids avond groep 8 
• 16 juli 11.30 uur start zomervakantie 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Mei-Juni 2021 
 



 

 

versoepeling 
Door de versoepelingen van de overheid heeft Vechtstreek en Venen het stichtingsbeleid 
vandaag op 1 punt aangepast. Scholen mogen zelf beslissen of kamp groep 8 door kan gaan. 
Dit is vanochtend beslist en juf Brechtje, juf Linda en juf Rebecca zijn direct aan de slag gegaan 
om te kijken wat er te redden is aan het voorgenomen kamp programma op Ameland. 
Resultaat: onze groep 7/8 kan op kamp! 

De versoepeling van Vechtstreek en Venen geldt alleen voor het eindejaarskamp. Schoolreisjes 
mogen nog steeds niet. Er gaat dus een streep door ons schoolreisje voor groep 1 t/m 6 dat op 
10 juni gepland stond. Dit is besloten omdat wij als scholen de groepen nog steeds niet mogen 
mixen en er mogen maximaal 4 volwassen (ouders) betrokken worden. Ook schoolreisjes per 
groep mag nog niet.  

 

 
KAMP groep 7/8 
 

Juf Brechtje en juf Rebecca zijn 
nog ver voor corona al begonnen 
met de voorbereiding van een 
kamp op Ameland. Zij hebben een 
vol programma met leuke 
activiteiten samengesteld. Helaas 
is dit programma niet meer 
haalbaar omdat de veel 
onderdelen intussen duurder 
geworden zijn. Het kamphuis kost 
meer, de overtocht kost  meer en 
activiteiten ook. Zo is o.a. het 
klimbos 5 euro per persoon in prijs 
verhoogd.  

 

Om toch zoveel mogelijk van het 
programma te kunnen 
financieren starten de kinderen 
een coronaproof 
inzamelingsactie.   

Komende dinsdag kunt u met auto 
of fiets langs komen voor een 
schoonmaakbeurt.  

 
 

 
 

 



 

 
 

 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM 
 

 

 
VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

 
 
 
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 

 
 
 
 

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


 

Overzicht van bijbellessen in de maand mei 2021 

 

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen 

bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in 

Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar 

Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen 

uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de 

verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, 

maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien 

onder hun handen. 

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je 

je nog vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er 

zelf aan kunt bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en 

tegenslag, en ook over hulp uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië 

zo belangrijk voor hen zou worden!) De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in 

gesprek te gaan over de recente geschiedenis: In de afgelopen decennia zijn er veel spanningen ontstaan 

nadat Israël nederzettingen bouwde in Palestijnse gebieden. 

 

Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?  

Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10  

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet 

precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is 

onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze 

alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen. 

Week 21 (25/05 - 28/05) – Niet te houden  

Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26  

Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! Na Pinksteren gaan de 

leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is. De leiders van het land vinden het niet goed, maar 

ze zijn niet te houden. 

Week 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg?  

Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31  

De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever 

gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ehiopië leest in de bijbel, 

maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van Jezus 

zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus 

geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg. 

 

 
 



 

HANDIGE DOWNLOADS VOOR 2020-2021 
 
 SCHOOLGIDS 2020-2021 PRAKTISCHE BIJLAGE 

 SCHOOLGIDS 2020-2021 INFORMATIEF 

 VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
 

 
Meer downloads?       www.klaroen.com 
 

 
 
 

 

ingekomen post 

 
Op di 18 mei 2021 om 17:05 schreef Veiligheid <veiligheid@stichtsevecht.nl>: 
 
Geachte directie, 
  
Hierbij willen wij jullie verzoeken om onderstaande tekst namens de gemeente op te nemen in 
de nieuwsbrieven die namens jullie school verstuurd wordt aan de ouders/leerlingen van de 
bovenbouwklassen: 
(Mochten jullie hier nog vragen over hebben, dan kunt u via dit mailadres contact met ons 
opnemen) 
  
Cybercriminaliteit is nog altijd een groeiend probleem. Vrijwel wekelijks zien we berichten voorbij komen over 
gemeenten, ziekenhuizen en andere grote instanties die te maken krijgen met hackers of een andere vorm van 
criminaliteit. Ook kinderen krijgen te maken met online gevaar. Omdat zij zichzelf niet goed weten te beschermen 
zijn ze een makkelijke prooi voor criminelen. Daar wil HackShield verandering in brengen. Niet door met een 
belerend vingertje te wijzen op de gevaren, maar door kinderen Cyber Agents te maken. Cyber Agents die niet 
alleen zichzelf, maar ook anderen kunnen beschermen tegen online gevaar. 
  
Het HackShield-avontuur begint met de HackShield Levels. De Cyber Agents lossen puzzels op, beantwoorden 
vragen en scoren Shields die helpen om te klimmen in de Erelijst. De eerste stappen als Cyber Agent zijn gezet! 
Na de Levels komen de Quests. In deze korte missies, die de Cyber Agents samen met hun vader, moeder, opa of 
oma kunnen spelen, ontdekken ze nog meer over cyber onderwerpen zoals wachtwoorden, phishing en 
auteursrecht. Er komen regelmatig nieuwe Quests bij, dus er is altijd wat nieuws te leren. 

Maar dat is nog niet alles… Na het spelen van de Levels en Quests kunnen de Cyber Agents namelijk zelf aan de 
slag met het maken van hun eigen levels in de Level Maker! 
  
HackShield is gratis te spelen via www.joinhackshield.nl en in de app. 

  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Annemarie Boon 
Medewerker team Openbare Orde en Veiligheid 
  

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/
mailto:veiligheid@stichtsevecht.nl
http://www.joinhackshield.nl/


 

 
  

  veiligheid@stichtsevecht.nl 

T 0346 25 4000 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
Nu abonneren op onze nieuwsbrief 

                                      

 

 
 
 

mailto:veiligheid@stichtsevecht.nl
https://nieuwsbrief.stichtsevecht.nl/aanmelden/

