
  

 

 

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

AGENDA JUNI / juli 2021 
• 20 juni vaderdag 

• 22 juni praktisch verkeersexamen groep 7/8 ( als de school 3 vrijwilligers levert)  
• 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) musical groep 7-8 en afscheids avond groep 8 
• 16 juli 11.00 uur Overstap coronaproof en 11.30 uur start zomervakantie 
 

 

 
https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/tienhovense-school-haalt-890-euro-op-met-actie 
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KAMP GROEP 7-8 
 
We konden het bijna niet geloven. Groep 7-8 heeft wel vaker een actie gedaan en altijd 
worden we door u gesteund, maar de inzameling van dit jaar overtrof al onze verwachtingen.  
 
We waren dan ook volop te zien in de regionale media.   
 
Met het geld heeft groep 7-8 het kamp gekregen wat de juffen voor hen gehoopt hadden. Ze 
hebben alle activiteiten kunnen doen en het weer zat ook nog mee.   
 

 
 

 

OPROEP 
 
Om aan het praktisch verkeersexamen 
mee te kunnen doen, moet groep 7/8 
drie vrijwilligers leveren die bij de 
verschillende posten willen zitten.  
 
We hebben nog niemand. Is er een 
ouder, tante, buurman of opa of oma die 
op dinsdag 22 juni wil helpen ergens op 
de fietsroute?  
 
Meldt u aan bij 
Bsierksma@vechtstreekenvenen.nl 

 
We zijn supertrots op onze leerlingen van groep 8 
dat ze ondanks dit corona jaar als klas een score 
haalde van 539.1 . Dat is echt knap want het 
landelijk gemiddelde was 535.  
 
Goed gedaan leerlingen van groep 8 ! 

 
 



 

versoepeling 
Op 5 juni is stap 3 van de versoepeling ingezet. Eind juni hoopt de overheid de stappen 4 en 5 
gezamenlijk te zetten onder voorbehoud dat  alle cijfers de goede kant op blijven gaan. Dat 
betekent dat de eerstvolgende kans op versoepelingen uitgesproken zullen worden in de week 
van 24 juni.  

 
 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM 
 

 

 
GROEPSVERDELING  
 
In de week van 21 juni ontvangt u een email met een overzicht welke juf/meester volgend jaar 
voor de klas staat. Ik kan u alvast zeggen dat er geen schokkende veranderingen gaan plaats 
vinden.  

 
 

SPELEND LEREN  
 

 

 
Onze juffen en 
meester zorgen 
voor afwisseling 
door de kinderen 
al spelend te 
laten leren. 

 
 
Thuis spelend rekenen 
 
Speelt u ook graag een spelletje met uw 
kinderen thuis?  
 
Een gezelschapsspel, kaartspel of 
dobbelspel: voor elke leeftijd zijn er 
spelletjes die het rekenen ongemerkt 
kunnen stimuleren. Bij spellen met een 
dobbelsteen oefenen kinderen het in 
één keer zien van alle hoeveelheden tot 
6. Bij twee dobbelstenen oefenen 
kinderen de optelsommen tot 12.  
 
Een spel als Halli Galli helpt bij het oefenen van de splitsingen van 5. En denk ook eens aan het 
bekende spel Rummikub of het minder bekende spel 40!, waarbij de getalvolgorde aan bod 
komt. Met Regenwormen oefenen de kinderen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen tot 36. 

https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb


 

En spellen als Set, Qwirkle en Vlotte Geesten stimuleren het logische denken en redeneren.  
Wilt u uw kind een spel geven, kijk ook eens bij de tweedehands winkels of op marktplaats. Een 
ganzenbordspel kunt u ook printen van internet. 

 

Bent u juist graag in de keuken? 
 
Koken en bakken bieden een geweldige kans om thuis op een 
leuke manier met rekenen bezig te zijn. Ingrediënten afwegen, 
hoeveelheden schatten, een weegschaal en maatbeker 
gebruiken, inschatten of de beslagkom groot genoeg is: allemaal 
dingen die uw kind leert in de keuken. 

Als je een taart wilt bakken (en opeten!) is het belangrijk dat je de 
ingrediënten goed afweegt, anders mislukt de taart. Een ouder 
kind kan met het recept in de hand zelf de stappen uitvoeren om 
een taart te bakken.Kinderen leren het meest door actief bezig te 
zijn! 
 
Houdt u van klussen of timmeren? 
 
Wellicht kunt u met uw kind van 

(rest)hout bijvoorbeeld een vogelhuisje maken met een bouwtekening 
van internet of gewoon uw eigen ontwerp. Uw kind kan de planken 
meten en aftekenen die u (samen) op maat kan zagen. Hoeveel 
schroeven zijn er nodig? Hoe lang moeten de schroeven zijn? Dan 
ben je ongemerkt aan het tellen, meten en bezig met maten (cm). Bij 
de bouwmarkt kun je vaak papieren meetlinten meenemen v 
Er zijn nog veel mean 1 meter, hier kan uw kind thuis ook alles om 
zich heen meten.  
 
Er zijn meer momenten waarop we rekenen in ons dagelijks leven 
zien terugkomen, denk maar eens aan klokkijken (bedtijd, tijden 
zwemles) én geld rekenen (betalen, sparen). Hopelijk bent u 
geïnspireerd om eens aandacht te besteden aan rekenen, zonder dat uw kind dat merkt! 
 

 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

WE ZIJN ALLEMAAL ANDERS 

Nieuwsbrief blok_6 We zijn allemaal anders 

Klik op de groep van uw kind hieronder: 
DOWNLOAD Kletskaarten.  

 kletskaart_groep 1/2_blok 6 
 kletskaart_groep    3_blok 6 
 kletskaart_groep    4_blok 6 
 kletskaart_groep    5_blok 6 
 kletskaart_groep    6_blok 6 

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/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_6-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok6.pdf


 

 

Overzicht van bijbellessen in de maand juni 2021 

Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht?  

Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  

Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen 
genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel. 

Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal  

Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  

Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij 
maakt duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus 
en Silas een jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen. 

Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen  

Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  

De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er 
gebeurd is. Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de 
nacht gaan de deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse 
geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus. 

Week 26 (28/06 - 02/07) – In rep en roer  

Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13  

De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand 
meer een beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem 
onrust, nu omdat de Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we 
dat Paulus besluit om per schip naar Rome te gaan. 

Week 27 (05/07 - 09/07) – Luister naar mij  

Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31  

Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta 
en later in Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren. 

VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

 



 

 
 

ingekomen post 

 
 
Cybercriminaliteit  
 
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 
  
 
  

  veiligheid@stichtsevecht.nl 

T 0346 25 4000 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
                                      

 

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

