
  

 

 

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

 
AGENDA juli 2021 
 

• Week van 28 juni 10 minutengesprekken op aanvraag 

• 2 juli voorstelling op school van circus Hula Hoop 
• 12 juli schoolreis naar de Efteling gr. 1 t/m 8  
• 12 juli  rapport 2 
• 15 juli ( donderdag) musical groep 7-8 en afscheidsavond groep 8 
• 16 juli 11.00 uur Overstap coronaproof en 11.30 uur start zomervakantie 
• 17 juli tot 27 augustus zomer vakantie 
• 30 augustus 1e schooldag 

 
 
 

           
Vanwege de positieve ontwikkelingen rond de coronacijfers heeft het kabinet afgelopen  
vrijdag in een persconferentie bekend gemaakt dat veel maatregelen niet meer nodig zijn. 
Ook de richtlijnen voor het primair onderwijs worden per 26 juni aanstaande versoepeld. Zo 
mag de cohortering worden losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren en mogen er 
weer excursies, schoolreisjes en schoolkampen worden georganiseerd. 

 
Hoeraaaaaaaaaaaaaaa we gaan toch!    

 

 
Op maandag 12 juli gaan we 
met de hele school op 
schoolreis.  
 
Wilt u weten waar het 
schoolreisje naar toe gaat, 
bekijk dan Parro. 
Daar vindt u een 
sprookjesachtig filmpje van 
de leerkrachten.  
Rarara.. waar zullen de 
kinderen naartoe gaan? 
 

 
De versoepelingen van afgelopen week maken het toch mogelijk om met schoolreis te gaan. 
U zal dan ook zeer binnenkort een betalingsverzoek ontvangen. Zou u dit jaar extra snel 
willen reageren en het geld direct overmaken? We hebben de bus en de kaartjes al 
aanbetaald dus we staan in het rood.  

 
 

 Juli 2021 
 



 

Versoepelingen 

De versoepelingen betekenen voor school dat:  

 de cohorten worden opgeheven vanaf 26 juni. Groepen/leerlingen mogen onderling weer 
met elkaar spelen  

 Blijven we nog wel de verschillende in- en uitgangen gebruiken 

 Blijft het continurooster nog van kracht 

 Blijven we de gespreide breng- en haaltijden nog hanteren 

 Blijft de anderhalve meter maatregel gelden 

 Blijven we de beslisboom en het snottebelbeleid hanteren (zie bijlage beslisboom en 
tekst in brief Vechtstreek en Venen) 

 Kunnen zelftesten niet gebruikt worden bij klachten. Alleen een GGD testuitslag telt. 

 Dus.... tot de zomervakantie verandert er eigenlijk niets 

Na de zomervakantie per 30 augustus 

 Gaan we terug naar het traditionele rooster en vervalt het continurooster. 

 Start de TSO (tussenschoolse opvang/oveblijven) weer op (tussen 12.00-13.00u) 

 Kunnen ouders zonder afspraak nog steeds niet de school in. Alleen zo kunnen we de 
anderhalve meter maatregel waarborgen. 

 Kunnen zelftesten niet gebruikt worden bij klachten. Bij klachten moet een GGD 
testuitslag gedaan worden.   

IN de laatste week van de zomervakantie ontvangt u meer informatie over  

 Het eventueel opheffen van gescheiden in- en uitgangen 

 Het wel of niet teruggaan naar één begin- en eindtijd 

 Het al dan niet mogen betreden van het plein door ouders 

 

 
Wilt u nakijken wat de regels zijn, download de laatste versie van de beslisboom van 19 mei  

https://www.boink.info/beslisboom 
 

https://www.boink.info/beslisboom


 

 
Vrijdag 2 juli   
De ouderraad trakteert op DE GROTE HULA SHOW. Toen het er naar uitzag dat er geen 
schoolreisje kwam dit jaar, heeft de Ouderraad bedacht dat de activiteit dan naar school toe zou 
komen. Een mooie show in de buitenlucht waarbij de groepen gescheiden konden zitten. 
Intussen gaan we toch op schoolreis maar de show houden we ook! Om alles wat dit jaar niet 
mocht een beetje goed te maken. Bedankt ouderraad. We maken er een leuke ochtend van.  
 
Op vrijdag 2 juli  bundelen Wietske Vogels en Meester in de plooikunst Milan Seegers hun 
krachten in DE GROTE HULA SHOW. In dit fantastische hoepelspektakel passeren ringen in 
allerlei soorten en maten de revue. Het circusduo laat zien hoe veelzijdig een simpele ring kan 
zijn. Tenminste, als hun onderlinge geschillen geen roet in het eten gooien...  
 

 

 

 
Wietske Vogels & Milan Seegers 
 

 

 
 
 

 
 
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


 

 

Musical groep 7-8  

Donderdag 15 juli ( dus anders dan in de jaarplanning stond) zal groep 7/8 hun musical gaan 
opvoeren! Volwassen en moeten nog steeds 1,5 meter afstand houden dus de kaarten zijn 
beperkt. De ouders van groep 7-8 ontvangen daarover bericht van Juf Brechtje.  

Expeditie Beachclub, een spetterende, gezellige musical.  

 

Zon, zee, strand en een gestolen schilderij??  
Wie zou achter dit misdrijf zitten, u ontdekt het in de musical van groep 7/8! 

De kinderen treden op in de Rientjes Mavo in Maarssen-broek.  

In de ochtend zal de musical te zien zijn voor de andere groepen van onze school. We zullen 
binnenkort een oproep doen voor rijdende ouders.  

 
 
Overstap  

 

Vrijdag 16 juli is alweer de laatste schooldag van dit bijzondere 
schooljaar. Het evenement is normaalgesproken op het plein maar 
omdat volwassenen nog steeds 1,5 meter afstand moeten houden 
willen wij de traditie van 'de Overstap' op aangepaste wijze door 
laten gaan.  
 
Vanaf 10.45 uur ben u van harte welkom om plaats te nemen op 
de stoep langs de Ds. Ulferslaan. Hier zullen de kinderen ook naar 
toe komen voor 'de Overstap'. Let erop dat u per huishouden op 
1,5 m afstand gaat staan.  
 
We maken er een gezellige afsluiting van!  

 
 



 

 

VERBOUWING  
 

 
 
De plannen waren vergevorderd. Het leegstaande deel van het gebouw  zou in de zomer 
vakantie plat gaan en de opbouw zou na de zomer starten. Nu is er toch vertraging omdat wij 
als school noodlokalen willen. De financiering daarvan is een punt dat ingebracht moet worden 
bij de gemeente. De gemeente lijkt overbelast ( zie kranten artikel). Die aanvraag laat op zich 
wachten. We starten na de zomer dus gewoon in school. Wordt vervolgd.  
 
 

 
Overzicht van bijbellessen in de maand juli 2021 

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. 



 

Week 28 • 12/07 - 16/07 – Zomaar voor jou  

Lucas 11: 1-13, 12: 22-34 en 14: 15-24  

God geeft je zomaar wat je nodig hebt. Daar mag je om bidden en je hoeft je geen zorgen te 

maken. Het is als een groot feest dat wordt aangericht: het enige dat jij hoeft te doen, is de 

uitnodiging aannemen en komen. 

 
 

VAKANTIEROOSTER 2021-2022  

 
 

 
ingekomen post 



 

 
 
 


