
  

 

 

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  MEI/JUNI/JULI 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. 
 
• 13 en 14 mei Hemelvaart en vrijdag erna alle groepen vrij 
• 24 mei 2e Pinksterdag (alle groepen vrij) 
• 25 mei t/m 28 mei kamp Texel groepen 7 en 8 geannuleerd (zie nieuwe data) 
• 3 juni nieuwe Update 
• 10 juni schoolreis groepen 1 t/m 4 (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• 20 juni vaderdag 
• NIEUWE DATA: 22 en 23 juni kamp Soest groepen 5/6 (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• Week van 21 juni praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8 
• Week van 21 juni bekendmaking groepsverdeling 2021-2022 
• 24 juni studiemiddag (alle groepen middag vrij) 

Tijden bij uitgaan:  
o 11.50u groepen 1/2c; 3a; 4a; 8b 
o 12.00u groepen 1/2b; 3b; 5a; 5b/6b; 7a 
o 12.10u groepen 1/2a; 6a; 7b; 8a 

• NIEUWE DATA: 25, 26, 27 JUNI (WEEKENDKAMP!) KAMP TEXEL GROEPEN 8A EN 8B (onder voorbehoud corona 
maatregelen). Groep 8a en 8b zijn dan maandag 28 en dinsdag 29 juni vrij. 

• Week van 28 juni 10 minuten gesprekken op aanvraag 
• 30 juni sportdag groepen 4 t/m 8 atletiekbaan OSM Zwanenkamp Maarssenbroek (onder voorbehoud corona 

maatregelen) 
• NIEUWE DATA 30 juni t/m 2 juli kamp groepen 7A EN 7B (Leusden) (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• 1 juli nieuwe Update 
• 12 juli rapport 2 
• 14 juli afscheidsavond groepen 8 
• 15 juli uitzwaaien groepen 8 
• 16 juli 11.30u start zomervakantie 

 
 
 
 
 
 
 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM 
 
 

12 MEI 2021 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb
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NOODLOKAAL EN UITBREIDING KLEUTERPLEIN 
 
U heeft het vast in de meivakantie gezien, een 
grote kraan en veel bouwverkeer op de 
Ariënslaan. Zoals eerder aangekondigd, werd het 
noodlokaal geplaatst naast ons gebouw. Op 
facebook heeft u de foto’s in de meivakantie al 
kunnen zien. Hieronder nog een impressie. Deze 
week zal groep 7b van juf Gera en juf Carola gaan 
verhuizen vanuit het speellokaal naar het 
noodlokaal. Helaas kunt u nog niet in de school 
komen kijken, dit nieuwe lokaal geeft ons weer 
wat ruimte (ook noodzakelijke ruimte i.v.m. de 
coronacrisis). Uiteraard wordt het groen (struiken 
en gazon) om het lokaal ook weer opnieuw 
aangelegd. 
 
Tegelijkertijd hebben we ook het kleuterplein 
uitgebreid. Als de hekken daaromheen geplaatst 
zijn, kunnen de kleuters ook daar spelen en 
hebben ze wat meer ruimte.  
Op het plein bij de hoofdingang, zal binnenkort 
de versleten wiebelbrug vervangen worden. Een 
tijd geleden ontvingen we een cheque van 10.000 
euro van de Rabobank, die door de coronacrisis 
nog steeds niet uitgegeven was. Maar die cheque 
wisselen we nu dus in voor een nieuwe 
wiebelbrug en uitbreiding van het kleuterplein.  
 
Met speciale dank aan de Rabobank en aan Harro Ridt (vader van Elizabeth 
groep 6a) die dit voor de Klaroen mogelijk heeft gemaakt. 
 
 

 
-uitbreiding kleuterplein- 
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Foto’s nieuw lokaal groep 7b 
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Natuur op de Klaroen! 
 
De lente werd volop beleefd in verschillende groepen op school. En 
niet zomaar.. we hebben live mee kunnen kijken met allerlei dieren, 
hun nestjes of hun reis naar de andere kant van de gracht!  
 

Vogelspotten! 
Via vogelbescherming.nl heeft onder andere groep 5-6B de bosuil een maand gevolgd 
via de livestream. Twee volwassen bosuilen, twee eitjes, daarna twee kuikens en tot 
slot twee keer een grote sprong de wijde wereld in! Het was leuk om af en toe tijdens 
het werk de uiltjes op het digibord te zien slapen, eten of soms zelfs gymnastieken.  
Op dit moment hebben de oehoe en de zeearend kuikens. Bij andere vogels liggen er flink wat eieren, dus de 
komende tijd hebben we nog veel te zien.  
 
De visdeurbel 
Een deurbel voor vissen? Ja, zeker! De sluiswachter bij de 
Weertsluis heeft een deurbel met onderwatercamera 
geïnstalleerd bij de sluis. Waarom? In het voorjaar gaat de sluis 

niet vaak open 
en moeten vissen 
“wachten” tot ze 
de gracht in 
mogen. Om dit probleem op te lossen, kreeg iedereen de opdracht 
om via de camera onderwater vissen te spotten. Zag je er 1 
wachten? Dan mocht je op de deurbel klikken, zodat de sluis 
geopend kon worden. We hebben verschillende vissen gespot en 

ook even aangebeld.  
 
 
KIKKERDRIL 
Ook in groep 1-2a hebben we genoten van de vogels en de vissen. De afgelopen periode 
hadden wij zelfs visjes in de klas; kikkervisjes. Wat was dat leuk!  
 
Begin april ging meester Martijn weer eens de voetballen uit de sloot vissen en toen was 
daar ineens KIKKERDRIL! ‘Juf, mag het in de klas?!’ Natuurlijk! 
 

Zo gezegd, zo gedaan. We zijn op onderzoek uitgegaan naar hoe 
we het best voor onze kikkervisjes konden zorgen. Wat hebben we 
er voor nodig? De bak werd ingericht, steentjes op de bodem, 
steeds vers water; wat een beleving! Het was genieten om de 
kinderen elke ochtend boven de bak te zien hangen en te zien 
kijken of ze al gegroeid waren. ‘Juf, hoe plast een kikkervisje?’ ‘En 
juf, wanneer krijgt hij nou pootjes?’ Wat een nieuwsgierigheid!  
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We hebben het leven van een kikker helemaal uitgeplozen en veel geleerd. Als 
groepswerk samen op het raam de levenscyclus van een 
kikker gemaakt. Super! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPROEP VVN: 
Ouders, breng je kind niet meer met de auto naar school 

 
KLIK op het plaatje 

Download hier de flyer 

De verkeersveiligheid rondom scholen moet beter, constateert Veilig Verkeer Nederland 

(VVN). De organisatie roept ouders op alleen nog bij hoge uitzondering de auto te pakken 

om hun kind weg te brengen. Andere automobilisten kunnen helpen door schoolzones te 

mijden. 

AD: Edwin van der Aa 12-04-21, 06:00 
Het leeuwendeel van alle basisschoolleerlingen (80 procent) woont binnen een straal van 3 kilometer bij hun 
school vandaan. De meeste scholen liggen in een woonwijk. Daarmee lijkt het voor de hand liggend dat 
kinderen  lopend of met de fiets naar school gaan. 
 
Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat zo’n 12 tot 15 procent van de schoolgaande kinderen met de auto 
wordt gebracht. Vaak zelfs dagelijks. VVN ontvangt het hele jaar door via haar online meldpunt meldingen over 

https://vvn.nl/files/media/files/Flyer%20Verkeersveilige%20schoolomgeving%20-%20hoe%20draag%20jij%20bij.pdf
https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kinderen-van-0-14-jaar
https://participatiepunt.vvn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ET4N_QDdpVM
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gevaarlijk gemotoriseerd verkeer bij scholen en laat weten dat veel schooldirecteuren en verkeersouders met dit 
probleem worstelen. Daarom begint de organisatie komende woensdag (14 april) met de campagne ‘Meedoen is 
makkelijk’.   
 
Ideale moment  
Volgens een woordvoerster van Veilig Verkeer Nederland zeggen ouders vaak dat ze hun kinderen het liefst met 
de auto naar school brengen vanwege de gevaren in het verkeer. ,,Daarmee dragen ze zelf ook bij aan extra 
verkeersonveiligheid. Terwijl samen naar school lopen of fietsen voor kinderen het ideale moment is om 
praktijkervaring op te doen. En het levert ook een kwaliteitsmoment op.” 
 
Uit recent VVN-onderzoek blijkt dat 69 procent van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen veiliger 
worden dan nu. De organisatie onderstreept deze uitkomst en concludeert dat gemotoriseerd vervoer rondom 
scholen te vaak tot onveilige situaties leidt.    
 
,,Op de vraag wie de grootste bijdrage kan leveren om het verkeer veiliger te maken, staan ‘automobilisten’ met 
stip op één. Hieruit blijkt dus dat niet alleen ouders en kinderen er verstandig aan doen om vaker lopend of 
fietsend eropuit te gaan, maar in feite iedereen die een auto bezit.” 
 
 

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.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
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VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

 
 
AVONDVIERDAAGSE 
 
Inschrijven kun je op deze website: 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
 

 
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                           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.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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
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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 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag. 
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen, alles samen delen (Handelingen 2). 

 
Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een boodschap die aankomt. 
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en David; De dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus 
vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem op weg naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet 
vluchten (Handelingen 9).   
 
Week 25 en 26 (21 juni t/m 2 juli): Treuren 
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, betreuren, maar ook opbeuren en troosten.  
Bijbel: Job (Job). 
 
Week 27 en 28 (5 juli t/m 16 juli): Beginnen 
Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. 
Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 

 

 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Jake 17-05 1b  
Sophie  18-05 1b  
Sjors  23-05 1a  
Jim  22-05 1a  
Nova  16-06 1c  
Esmay  22-06 1b  
Sil 30-06 1b  
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Verjaardagen medewerkers 
• 13 mei juf Saskia (peutergroep) 

 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 
 
MEI       Groep 

4 Abdulhadi  6a 

6 Annelot  5a 

7 Indy  7b 

8 Daan  7b 

13 Luuk  8b 

15 Ella  8b 

15 Jeslynn 1a 

16 Valentijn  5b 

18 Daan  6b 

19 Hielke  5a 

20 Jakey  1c 

21 Anifa  3a 

24 Elin  6a 

25 Steyn  5a 

26 Leonie  6a 

26 Maedot  3a 

26 Inke  7b 

26 Else  8b 

27 Lizzy  5a 

30 Sverre  8b 

30 Job  5a 

31 Zayd  6b 

 

 
JUNI   Groep 

3 Sven  2c 

5 Sophia  6a 

6 Nadhier  6a 

6 Marley  1a 

6 Adam  3a 

6 Sophie  2c 

8 Marco  8b 

9 Sanne  6b 

10 Ilse  7b 

10 Jasmijn  7a 

12 Noortje  8b 

14 Louise  5a 

16 Umut  7b 

16 Jarno  6a 

16 Maria  6b 

17 Tobias  1c 

18 Ibrahim  3b 

20 Anna 5a 

20 Manoah  3a 

21 Nadab  1a 

24 Yade  3b 

28 Rayan 6b 
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https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact 

 
Het is elke dag weer spannend of we allemaal naar school kunnen. Elke dag wordt er wel een leerling of 
leerkracht getest. Steeds hangt ons quarantaine boven het hoofd.  Als er een positieve test uitslag is, bekijkt de 
GGD per situatie wat er gebeuren moet. Hieronder wat links met informatie: 

 
• Iemand op school positief getest, wat nu? 

• Filmpje testen bij kinderen 

• Filmpje quarantaine 

• Download hier de nieuwste beslisboom 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact
https://mcusercontent.com/aedccfaf7850c6f8c7ce45363/files/c0393fd6-5d58-48f5-bd99-e521a7a9df4e/Informatieflyer_nauwe_contacten_PO_20210315.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-hoe-werkt-quarantaine
https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb

