
  

 

 

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  JULI – SEPTEMBER 2021 
 
• 12 juli rapport 2 
• 14 juli afscheidsavond groepen 8 (tijden zijn inmiddels bekend gemaakt via de e-mail) 
• 15 juli uitzwaaien groepen 8 (tijden zijn inmiddels bekendgemaakt via de e-mail) 
• 16 juli vanaf 11.30u start zomervakantie 
 
• 30 augustus eerste schooldag 
• 01 september hoofdluiscontrole (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• 02 september nieuwe Update 
• 06 en 07 september 10 minutengesprekken (omgekeerde oudergesprekken en groepsinformatie) 
• Week van 13 september onverwachte ontruiming 
• 14 september leerlingenraad 
• 16 september startfeest 
• 16 september dag van de pedagogisch medewerker 
• 23 en 28 september schoolfotograaf 
• 27 september Week tegen het pesten 
• 29 september start kinderpostzegelactie groepen 7 

 

 
ACTIVITEITEN 

Houd anderhalve meter afstand bij activiteiten. 
 

Activiteiten gepland; informatie volgt via de leerkrachten 

GROEP Datum  Activiteit locatie 

1/2a 6 juli  Speeltuin Schilderskwartier Maarssendorp 

1/2b 7 juli  Speeltuin Schilderskwartier Maarssendorp 

1/2c 6 juli  Speeltuin Schilderskwartier Maarssendorp 

3a 7 juli  Speeltuin Schilderskwartier Maarssendorp 

3b 8 juli  Speeltuin Schilderskwartier Maarssendorp 

4 8 juli  Speeltuin Schilderskwartier Maarssendorp 

5a/5b//6b/6a 8 en 9 juli  Kamp op school met 
overnachting op school 

Verrassingsactiviteiten in en buiten de school  

7a en 7b 30-06 / 02-07  Kampeerkamp Leusden 

8a en 8b 25-06 /27-06  weekendkamp  Kamphuis Jonkersbergen Texel 

4, 5, 6, 8 30 juni  Sportdag  OSM atletiekbaan (groepen 7 zijn op kamp) 

8a en 8b 14 juli  Afscheidsavond en musical 
in de Rientjes mavo 

 

     

 
 

SCHOOLGIDS BIJLAGE 2021-2022 
Download hier  

bijlage schoolgids 2021-2022  
  

1 JULI 2021 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2021/07/Bijlage-schoolgids-21-22.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2021/07/Bijlage-schoolgids-21-22.pdf
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CORONA UPDATE…… 
 

TOT de zomervakantie...  

 Mogen de cohorten worden opgeheven vanaf 26 juni. Groepen/leerlingen mogen onderling weer met elkaar 
spelen (meer informatie is te lezen in de mail  hierover van 24 juni ). 

 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 mail, 24 juni 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 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM 
  
  

OUDERGESPREKKEN 2021-2022 
Komend schooljaar hebben we de oudergesprekken iets anders gepland: 

1. NIEUW: Op 6 en 7 september worden alle ouders uitgenodigd voor een 
omgekeerd ouder-startgesprek en krijgt u informatie uitgereikt (folder) over 
het schooljaar 2021-2022 van de groep waarin uw kind(eren) zit(ten) 

2. In november volgen facultatieve 10 minuten gesprekken (gesprekken op 
aanvraag) 

3. Na het eerste rapport in februari nodigen we alle ouders uit voor een 10 
minuten gesprek (in februari). 

4. In juni volgen de facultatieve 10 minuten gesprekken (gesprekken op aanvraag) 
 
De informatieavond vervalt dus en daarvoor in de plaats komen de omgekeerde ouder-startgesprekken in 
september. De informatie van de informatieavond over de groep krijgt u op papier/digitaal dan. 

https://www.boink.info/beslisboom
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Vrijwilligers 
TSO (overblijf)  

Klaroen 
Maarssen  

  
 
 
 
 

Voor Ouder(s), Verzorger(s), Opa's, Oma's, Buurvrouw etc.  
  
Lijkt het u leuk of kent u iemand die het leuk zou vinden om mee te helpen tijdens de overblijf bij 
basisschool de Klaroen in Maarssen?  

Dan zijn wij op zoek naar u! 
  
Tijdens de TSO (overblijf) bent u samen met een aantal pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer 
verantwoordelijk voor een leuke en gezellige pauze tijd van de kinderen bij de school.  
  
Broodje eten, Spelletjes doen, Sporten / Bewegen, Buitenspelen en vooral een leuke gezellige tijd met 
de kinderen beleven.   
 
  
- Dagen; Maandag, dinsdag en of donderdag.  
- Tijden; Tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
- U krijgt een vrijwilligersbijdrage. 
- en een voordeeltje: Als ouder kunt u uw kind(eren) 
kosteloos laten overblijven. 
  
Binnenkort zullen wij n.a.v. dit bericht ook een flyer uitdelen 
(digitaal en meegeven aan de kinderen) met daarin alle 
belangrijke informatie.  
  
Interesse? laat het ons z.s.m. weten..... 
  
Contact;  
- Jeroen van den Brink, locatie coördinator BSO de Klaroen. 
- klaroen@eigenenwijzer.nl 
- 06-29199948  
Wij kijken uit naar uw reactie! 

mailto:klaroen@eigenenwijzer.nl
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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 

 
 
 

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.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
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/2021/07/Bijlage-schoolgids-21-22.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 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! 

 
Sil 30-06 1b start na de zomervakantie 

Levi 03-07 1b start na de zomervakantie 

Leonie 25-07 1a start na de zomervakantie 

Jaron 25-08 1a start na de zomervakantie 

Casimir  30-08 7a start na de zomervakantie 

Quintin  30-08 4b start na de zomervakantie 

Benjamin  30-08 1b start na de zomervakantie 

Alec 30-08 1c start na de zomervakantie 

Natan 16-09 1c 

Aylin 27-09 1b 
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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.  

 
 

 
 
 
 

Verjaardagen 
medewerkers 

 4 juli juf Linda (groep 1/2b) 

 15 juli juf Michelle (groep 5a) 

 27 juli juf Wilma (groep 1/2c) 

 23 augustus juf Inge (7) 

 30 augustus juf Annelies (BSO) 

 15 augustus meester Damian (8) 

 2 september juf Simone (1/2b) 

 3 september juf Arjaan (peutergroep) 
 

 
 
  

mailto:mr.klaroen@vechtstreekenvenen.nl
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VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

juli 
  

    Groep 

1 Luuk 5a 

1 Fien  4a 

2 Gijs  4a 

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 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 

augustus 
  

    Groep 

1 Olivier  7a 

4 Jurre  8b 

5 Loek  1a 

7 Lotijn  6b 

10 Maddy  2c 

11 Ammar  7b 

11 Mia  3b 

14 Joël  1c 

16 Thijmen  7a 

17 Tomas  6a 

22 Silvain  8b 

23 Megan  7b 

25 Angie  8b 

25 Henk  6a 

25 Teun  6a 

26 Steven  6a 

26 Christophe  7b 

28 Milan 4a 

31 Jens  2a 

31 Chloë  2c 

 

Het team van de Klaroen wenst iedereen alvast een heel 
fijne zomervakantie en tot ziens op 30 augustus 

 
 


