
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
e-mailadreswijzigingen en af- en aanmeldingen hiervoor: info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
     

 

AGENDA  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. 
 
• Geannuleerd 10 juni schoolreis groepen 1 t/m 4 (zie mail 20 mei): Alternatief in ontwikkeling!! Meer info volgt 
• 20 juni vaderdag 
• Geannuleerd 22 en 23 juni kamp Soest groepen 5/6 (zie mail 20 mei) : Alternatief in ontwikkeling!! Meer info 

volgt 
• 22 juni praktisch verkeersexamen groepen 8 
• 25 juni praktisch verkeersexamen groepen 7 
• 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 (nog 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 6 en 8 atletiekbaan OSM Zwanenkamp Maarssenbroek (onder klein voorbehoud 

corona maatregelen). Geef u vast op als hulpouder, zie verderop in de Update! 
• 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 (onder voorbehoud) 
• 15 juli uitzwaaien groepen 8 
• 16 juli 11.30u start zomervakantie 

 
 
 
 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM 
 

GROEPSVERDELING 2021-2022 
 

We hebben tijdens de MR vergadering van 2 juni een akkoord gekregen op de 
groepsverdeling voor volgend schooljaar. 
 
In de week van 21 juni ontvangt u een e-mail met een overzicht welke meester/juf welke 
groep les gaat geven.  
Dan ook maken we bekend welke leerlingen in welke groep zitten  
(voorzover daar verandering inkomt en al bekend is). 

  

3 JUNI 2021 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb
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CENTRALE EINDTOETS GROEPEN 8  
 

Vorige week dinsdag hebben de leerlingen van de 
groepen 8 in Nederland hun leerlingrapport 
gekregen over de landelijke eindtoets 2021. 
We zijn supertrots op onze leerlingen van de 
groepen 8 van de Klaroen: 
 

Gemiddelde scoorden zij een 

standaardscore van 538.1 

 
Het landelijk 

gemiddelde is 
535.0 

 
Het team van de Klaroen is erg blij met dit resultaat. Goed gedaan leerlingen 
van groep 8!! 
 
 

 
HULP GEVRAAGD SPORTDAG 

 

Beste ouders/verzorgers van groep 4 t/m 6 en 8, (groepen 7 zijn dan op kamp)  
 
We gaan (vooruitlopend op corona versoepelingen) er vanuit dat we de sportdag 
wel mogen organiseren. Deze wordt gehouden op woensdag 30 juni op de 
atletiekbaan aan de Zwanenkamp te Maarssenbroek.  
 
Het is de bedoeling dat u uw kind er zelf naar toe 
brengt en weer ophaalt. De kinderen moeten om 
8.45 uur aanwezig zijn, zodat er om 9.00 uur gestart 
kan worden. U kunt uw kind om 12.00 uur weer 
afhalen.                                                                                         

 
Uiteraard hebben we op deze dag veel begeleiding nodig. Als u zich opgeeft, krijgt u 
op de sportdag een groepje toegewezen,  dat u gedurende de sportdag bij alle 
onderdelen zult begeleiden. Ook hebben we ouders nodig die een onderdeel kunnen 
begeleiden. U kunt zich opgeven door onderstaande gegevens in te vullen en voor 12 
juni te mailen naar wverkerk@vechtstreekenvenen.nl  
 
Ja, ik wil graag helpen op de sportdag groep 4 t/m 6 en 8 op woensdag 30 juni van 9.00 tot 12.15 uur. 
Naam ouder: ------------------------------------------------------------------------ 
 
Naam leerling(en):--------------------------------------------------------- Groep(en): ------------------------ 
 
NB.Tijdens de sportdag krijgen de kinderen iets te eten en te drinken, maar geef uw kind gerust wat extra’s mee. 
 
De sportdagcommissie  

mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl
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GEBOREN 
 

Op 15 mei zijn Tessa en meester Johan (groep 8) trotse ouders geworden van een zoon:  
 
 
 
 

     Levi Finn  
 
Mocht u een kaartje of tekening willen sturen: 
Het adres van meester Johan is:  
Zebraspoor 582, 3605 HH Maarssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GEBOREN 
 
Op 16 mei zijn juf Linda (groep 1/2b) en Sander trotse ouders geworden van een zoon:  

 
  

 
 
 
             Wout 
  
  
Mocht u een kaartje of tekening willen sturen: 
Het adres van Juf Linda is:   
Oeverwalpark 13, 3451 DT Vleuten 
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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 

 
 

 
FIETSENCHECK VERKEERSEXAMEN GROEP 7 

 

Maandag 31 mei heeft groep 7b een fietscheck gedaan. 
 
Op 25 juni zullen zij het verkeersexamen op de fiets gaan afleggen.  
Hiervoor moet je fiets natuurlijk aan een aantal eisen voldoen, zoals een fietsbel, goede remmen, etc. 

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
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De kinderen hebben in tweetallen heel grondig elkaars fiets 
gecontroleerd. Gelukkig waren de meeste fietsen in orde en kregen 

een sticker met hierop ‘Deze fiets is OK’. 
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Onderwijsontwikkelingen op de klaroen 
 
 
 
 

 

 
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 10.  
 
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. 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! 
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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 van 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! 
 

 
 
 
 

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  
 SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 

 SCHOOLGIDS INFORMATIEF 

 VAKANTIEROOSTER  

 
Meer downloads?       www.klaroen.com  

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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AFSCHEID MR LEDEN 
Tijdens de laatste MR vergadering van 20 juni hebben we afscheid 
genomen van drie MR leden.  
Hierbij willen we graag Oscar van Seumeren, Tom vd Putte en 
Jacqueline Nebbeling hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid, 
meedenken en positief kritische blik op beleidszaken van de 
Klaroen. 
De vertrekkende leden zijn inmiddels in de bloemetjes gezet. 
 
Voorzitter Lotte Oosterheerd is inmiddels actief aan het werven 

voor nieuwe leden  voor de MR. 
 
 

MR LEDEN GEZOCHT 
MR zoekt nieuwe leden voor de oudergeleding! Iets voor jou?  

 
Heb jij altijd al interesse gehad in de totstandkoming van het beleid op onze 
school? Wil jij in een vroeg stadium meedenken en meepraten over bijvoorbeeld 
beleidsvoorstellen? Wil jij onderdeel zijn van de besluitvorming op school? Ja?  
Dan is dit jouw kans.  

 
 
 
Vacature 
Wij zijn op zoek naar twee ouders die zitting willen nemen in de oudergeleding van de MR.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van de Klaroen bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Als MR krijgen we te 
maken met verschillende beleidszaken die op school spelen. Hierover gaan we in gesprek. 
Ook krijgen we te maken met verschillende soorten recht, namelijk informatierecht, 
adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht.  
We vergaderen 5 à 6 keer per jaar op doordeweekse avonden.   
 
Aanmelden 

Heb je interesse? Meld je dan aan via mr.klaroen@vechtstreekenvenen.nl.  

 
 
  

mailto:mr.klaroen@vechtstreekenvenen.nl
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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 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). 

 

 

Campagne HackShield bovenbouwklasseN 
 

 Cybercriminaliteit is nog altijd een groeiend probleem. Vrijwel wekelijks zien we berichten 
voorbijkomen 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 
Nu abonneren op onze nieuwsbrief 

http://www.joinhackshield.nl/
mailto:veiligheid@stichtsevecht.nl
https://nieuwsbrief.stichtsevecht.nl/aanmelden/
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Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Ayla 
Nova  

07-06 
16-6 

6b 
1c  

Esmay  22-6 1b  

Sil 30-6 Na de zomervakantie  

Levi 03-07 Na de zomervakantie 

Leonie 25-07 Na de zomervakantie 

 
 

 

Verjaardagen 
medewerkers 

 4 juli juf Linda (groep 1/2b) 

 15 juli juf Michelle (groep 5a) 

 27 juli juf Wilma (groep 1/2c) 
 

 
 

 
 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

Verjaardagen 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 
 
 
Verjaardagen juli   

    Groep 

1 Luuk  5a 

1 Fien  4a 

2 Gijs  4a 
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2 Joëlle  3b 

3 William  3a 

4 Anna  5a 

9 Rosamée  4a 

9 Emma  4a 

12 Sep  3b 

13 Bryan  5a 

16 Lisanne  3b 

16 Feline  8b 

17 Maas  4a 

17 Nicole  5a 

17 Mark  3b 

18 Daley  2b 

18 Siem  5a 

18 Lars  2b 

20 Anwar  8a 

20 Liva  1c 

21 Juul  8b 

21 Sarit  8b 

23 Noami  2c 

23 Jonas  2c 

23 Noura  4a 

24 Jaydi  5b 

27 Luani  2c 

27 Jurre  5b 

29 Savina  7a 

30 Aiden  5a 
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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

