
  

 

 

 

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 
     

 

WELKOM TERUG….. 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, de vakantie is weer voorbij. We 
hopen dat iedereen ervan genoten heeft en weer lekker uitgerust aan dit 
nieuwe jaar kan beginnen. Het was maandag vast wel weer wennen om weer 
naar school te gaan. Vroeg opstaan om op tijd op school te zijn, iedereen 
weer op zoek naar zijn eigen juf of meester, maar ondertussen heeft 
iedereen zijn plekje weer gevonden.  
 
Het team van de Klaroen heeft er weer reuze zin in! 
 
We wensen iedereen een geweldig schooljaar toe en we hopen elkaar op anderhalve meter te zien op het 
“startfeest” 16 september (meer informatie hierover volgt via de e-mail binnenkort). 
 

 
AGENDA SEPTEMBER/OKTOBER 2021 

• 30 augustus eerste schooldag (zie rooster met tijden) 
• 02 september nieuwe Update 
• Week van 6 september 10 minutengesprekken groepen 1 t/m 7 (online omgekeerde oudergesprekken en 

groepsinformatie). Groepen 8 krijgen enkele weken later een uitnodiging voor een 15 minuten gesprek. 
• Week van 13 september onverwachte ontruiming 
• 14 september leerlingenraad 
• 14 september 19.00u online informatie ouders plusklasleerlingen 
• 16 september startfeest (meer informatie volgt later via de e-mail) 
• 16 september dag van de pedagogisch medewerker 
• 23 en 28 september schoolfotograaf 
• 27 september Week tegen het pesten 
• 29 september start kinderpostzegelactie groepen 7 

 
 

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

1. NIEUW: In de week van 6 september worden alle ouders van groepen 1 t/m 7 
(groep 8 enkele weken later) uitgenodigd voor een online omgekeerd ouder-
startgesprek en krijgt u informatie (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 (zie volgende pagina). 
De informatie van de informatieavond over de groep krijgt u op papier/digitaal dan. 
 
 

2 SEPTEMBER   2020 
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VRAGEN OMGEKEERD OUDERGESPREK GROEPEN 1 T/M 7 
 
Wij nodigen u uit voor een online gesprek met de leerkracht van uw kind. 
Wij gaan er van uit dat u als ouders uw kind het beste kent. Wij willen dan ook in een gesprek met u informatie 
krijgen over uw kind. 
 
Tijdens de korte kennismaking met de leerkracht ligt het initiatief bij u. Daarom noemen we dit gesprek een 
‘omgekeerd oudergesprek’. De insteek van dit gesprek is dus dat u als ouder de leerkracht over uw kind vertelt, 
en daarbij onderstaande vragen als “praatpapier” gebruikt. 
 
Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het 
sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor 
verbeteren. Kinderen leren beter en gaan met nog meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken 
voelen bij de school. 
Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is gunstig voor het 
werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school. We hebben namelijk een 
gemeenschappelijk belang: de goede ontwikkeling van uw kind. 
 
De ‘omgekeerde oudergesprekken’ zijn bedoeld voor alle ouders. 
Als het goed is heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen via Parro. Als dat niet zo is graag een berichtje naar 
de leerkracht van uw kind. 

 
 

*Hoe heeft uw kind de eerste schooldagen ervaren? 
 
*Kunt u uw kind beschrijven in 4 woorden? 
 
*Mijn kind is een kei in…… 
 
*Waar denkt u dat uw kind veel plezier aan gaat beleven komend schooljaar? 
 
*En is er misschien iets, waar u van denkt, waar uw kind tegen aan zal gaan lopen? 
 
*Kunt u iets vertellen over ‘de vriendschap’ van uw kind? Legt zij/hij gemakkelijk 
contacten? 
 
*Wat heeft uw kind nodig om er een goed schooljaar van te maken? 
 
*Wilt u nog andere informatie doorgeven? 
 
 

  



 

 

 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 

 
HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 

SCHOOLGIDS INFORMATIEF 
VAKANTIEROOSTER  

 
Meer downloads?        

www.klaroen.com 
 

 

 

AANMELDEN VOOR (TSO) TUSSENSCHOOLSE 
OPVANG: HERSTART NA DE ZOMERVAKANTIE 
 
Wij gebruiken TSOpro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang.  
 

Op http://klaroenmaarssen.tsopro.nl kunt u o.a. terecht voor: 
het aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO (door middel van een kalender voor het hele schooljaar of 
incidenteel), de kosten, de regels & afspraken die wij hebben (informatie over o.a. het eten & drinken, 
spelen, TSO-coördinator) en de contactgegevens.  
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen over de TSO heb?  
U kunt met alle vragen die de TSO betreffen (dus ook over het gebruik van TSOpro) bij coördinator Wanda 
terecht :  tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl. 
 
Aan- en afmelden na 9.00 uur voor diezelfde dag?  
Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan of af te melden voor het overblijven, neem 
dan telefonisch contact op via 06-31907586.  
De TSO-coördinator verwerkt de aan- of afmelding later op de website. 
 

 

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 34 (noord); 35 (midden); 36 (zuid): Startweek  
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst! 
Bijbel: OB: Bartimeüs (Marcus 10, 46-52); MB/BB: Zout en licht zijn voor de wereld (Matteüs 5, 13-16). 
 
Week 35 en 36 (30 augustus t/m 10 september): Beginnen (wisselthema)  

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/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te mogen beginnen. 
Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en de grote vloed (Genesis 6-9). 
 
Week 37 t/m 39 (13 september t/m 1 oktober): Wie ben ik?  
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens zitten, ieder mens heeft 
twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).  
Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24). 
 
Week 40 t/m 42/43 (wisselweek) (4 oktober t/m 29 oktober): Slim  
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond verstand als het om 
levensvragen gaat. 
 Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11). 
 

In deze UPDATE vertellen we meer over het thema ‘Slim’ (4 oktober t/m 29 oktober). 
Slim… dat heeft toch te maken met een hoog IQ en soepele, getrainde hersenen? Gelukkig speelt niet alle 
slimheid zich af in de bovenkamer. Kinderen kunnen ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun ogen zien, 
kunnen hun handen maken. En minstens zo belangrijk is de sociale intelligentie, zodat een kind zich goed kan 
handhaven in een groep. In dit thema ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren slim kunt zijn en 
dat het in het leven om meer gaat dan alleen je denkvermogen. Ook al doet onze moderne samenleving met z’n 
computers, slimme thermostaten en algoritmen vooral een beroep op onze brains. 
 

Een diëtist die snoept en snaait, 
een juf die slordig schrijft. 
Een dominee die vloekt en scheldt, 
een badjuf die niet drijft. 

Een voorbeeld, een voorbeeld, 
daarover gaat dit lied. 
Zij doen het voor,  
ik doe het na… of toch maar beter niet!  

 
Bij de vraag wat echt belangrijk is in het leven en wie je daarbij als voorbeeld neemt, heb je aan je IQ alleen niet 
genoeg. Het Bijbelverhaal in dit thema gaat over de jonge Salomo die zijn vader David moet opvolgen als koning 
van Israël. Hij mag van God een wens doen. Een slimme jongen vraagt dan meteen om macht en rijkdom. Salomo 
echter weet dat hij onervaren is en vraagt om een opmerkzame geest en de gave om onderscheid te maken 
tussen goed en kwaad. Zo’n wens getuigt van wijsheid en met zo’n koning kan God wel wat. Hij geeft Salomo wat 
hij vraagt. En schenkt hem als bonus ook nog eens roem, rijkdom en macht.  
Gezond verstand, gevoel voor de mensen om je heen en een portie wijsheid om de juiste keuzes te kunnen 
maken, dat is de mix die we in dit thema met de kinderen gaan verkennen. Het gaat beslist iets moois opleveren! 
 
 
 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

                WE HOREN BIJ ELKAAR 
 
Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR 

 kletskaart_groep1/2blok1 
 kletskaart_groep 3_blok1 
 kletskaart_groep 4_blok1 
 kletskaart_groep 5_blok1 
 kletskaart_groep 6_blok1 

 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/BLOK-1-WE-HOREN-BIJELKAAR-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok1.pdf


 

 

DIGITALE GELETTERDHEID OP DE KLAROEN 

Afgelopen schooljaar heeft het team van de Klaroen de methode Basicly gekozen voor digitale 
geletterdheid. Op donderdag 26 augustus hebben wij een Kick-off (startbijeenkomst) gehad, verzorgd 
door een medewerker van Basicly. De komende weken zullen wij met het team bepalen met welke 
thema’s er in de verschillende leerjaren wordt gestart. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn dit vooral klassikale 
lessen, voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen ook werken in een online omgeving. Het vak 
digitale geletterdheid zal in principe om de week gegeven worden vanaf oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doelstelling van Basicly is dat leerlingen kritisch leren kijken naar de digitale wereld om hen heen. 
Leerlingen ervaren aan de hand van interactieve werkvormen en video wat technologie en media voor 
hen kan betekenen. Maar ook welke gevaren daaraan verbonden zijn. 

 
HOOFDLUISCONTROLES 
Vanwege corona worden er nog steeds geen hoofdluiscontroles gehouden. Het is nog 
niet verstandig om veel volwassenen dicht bij uw kind(eren) te laten komen.  
Daarom ons verzoek: kijkt u regelmatig bij uw eigen kind? Op internet staan veel tips 
hoe op hoofdluis te controleren.  
Na de herfstvakantie bekijken we opnieuw of we het weer kunnen opstarten. 
 
Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind, geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
Wim Verkerk (wverkerk@vechtstreekenvenen.nl). Er kan dan z.s.m. een e-mail naar de ouders van die 
betreffende groep gestuurd worden, zodat er thuis nog intensiever gecontroleerd en behandeld kan worden. 
 
We hopen natuurlijk op termijn weer op school te kunnen controleren. Onze coördinator is wel op zoek naar 
ouders die een kwartiertje na elke vakantie willen helpen (na coronatijd). 
U kunt u opgeven via hetzelfde e-mailadres van Wim Verkerk.  

mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl


 

 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

 
Eerste 
schooldag 

groep 

Nova  16-6 1c  

Esmay  22-6 1b  

Sil 30-6 1b  

Levi 3-7 1b  

Leonie 25-7 1a  
      

Casimir  30-8 7a  

Quintin  30-8 4b  

Jaron 30-8 1a  

Benjamin van den 30-8 1b  

Alec 30-8 1c  

Natan 16-9 1c  

Aylin 25-9 1b  

 
 
 

RAPPORTEN RETOUR 
Voor de vakantie hebben alle leerlingen hun rapport gekregen.  
We vragen u de rapporten z.s.m. weer in te leveren bij de nieuwe leerkrachten. 
 
 

 
ONTRUIMING 
 
In de week van 13 september gaan we weer een ontruimingsoefening 
houden. Vooral voor de jongere kinderen en nieuwe kinderen bij ons op 
school kan het ontruimingssignaal weleens een schrikeffect geven.  
Uiteraard bespreken de juffen dit van tevoren met de kinderen, maar ook 
u kunt er thuis misschien wat aandacht aan besteden. 
 
 

  



 

 

KLANKBORDGROEP 

Sinds juni 2008 bestaat er op de Klaroen Maarssen een klankbordgroep. Een groep ouders/verzorgers die samen 
met de schoolleiding bij elkaar komt om te praten over de ontwikkelingen op de 
Klaroen Maarssen en andere algemene zaken betreffende de Klaroen. Deze 
groep komt een aantal keer per jaar op school bijelkaar. De bespreekpunten 
(geen persoonlijke zaken betreffende een leerling of leraar) kunnen door de 
klankbordgroep ingebracht worden, maar ook door u. U kunt het e-mailadres 
info.klaroenmaarssen@vechtstreekenenvenen.nl gebruiken voor 
bespreekpunten . 
 
Op dit moment zitten Frank (van der Steen), Ingeborg (Ackema), Marloes 
(Arendsen), Annemarie (Cats) en Wim Verkerk in de klankbordgroep. 

Mocht u een agendapunt hebben voor de klankbordgroep, geef dit ook gerust door bij deze personen.  

 
 

LEERPLICHTWET 
 

www.leerplicht.net 
 

 
PRAKTISCHE ZAKEN 
Zoals u gewend bent van ons, zetten we in de eerste UPDATE altijd even wat praktische zaken op een rij: 

 Iedereen is op tijd op school.  Zie rooster in de startupdate vn 24 augustus.  
 

 Fietsen en stepjes kunnen alleen gestald worden in het fietsenhok. Op het plein en in de school wordt 
alleen gelopen. 

 

 Wilt u (ouders/verzorgers) proberen de afspraken met artsen e.a. 
zoveel mogelijk voor of na schooltijd te plannen. 

 

 Alle ouders kunnen voor het hek op anderhalve meter van elkaar 
wachten om hun kind op te halen van school. Wilt u daar NIET 
ROKEN, u bent een voorbeeld voor de leerlingen van onze school. 
 

 Mobieltjes zijn niet toegestaan, alleen als het echt noodzakelijk is in overleg met de leerkracht (op eigen 
risico!). Deze worden dan altijd ingeleverd bij de leerkracht. Uw kind kan zijn/haar mobieltje na schooltijd 
weer ophalen. 

 
 

  

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenenvenen.nl
http://www.leerplicht.net/


 

 

 
De grondwet van de Klaroen: 

 
We zorgen dat iedereen erbij hoort 

We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn 
We lossen conflicten samen op 

We helpen elkaar 
We dragen allemaal een steentje bij 

 

 
Regels en afspraken uit de schoolgids 

Indien u dat wenst hebben we ook een gedrukt exemplaar van de schoolgids. 
In deze schoolgids staan ook onze gedragsregels op de Klaroen. 

 

 



 

 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 23 augustus juf Inge (6a) 

 30 augustus Annelies de Vries (BSO) 

 2 september juf Simone  (1/2b) 

 3 september juf Arjaan (Peutergroep) 

 13 september juf Gera (7a) en juf Ineke (IB) 

 17 september juf Marleen (leerlingbegeleiding) 

 26 september juf Rosa (1/2a) 

 27 september juf Sharon (5a) 
 

 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FIETSENSTALLING 
Ouders en kinderen, willen jullie er weer op letten dat de fietsen netjes geplaatst worden in de rekken. 
We hebben voldoende fietsenrekken als de kinderen in de buurt van de school vooral lopend naar school komen. 
Op het witte kruis en onder de vluchttrap mogen beslist geen fietsen geplaatst worden, dit in verband met de 
vluchtroute van de groepen boven. DUS NETJES IN DE REKKEN en NIET TEGEN DE HEKKEN. 
 
 

 
AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN (BROERTJES EN ZUSJES) 
U kunt uw aanmeldingen melden via de mail naar info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl  
Aanmeldingen zijn geen inschrijvingen. U moet namelijk ook nog een inschrijfformulier invullen en 
inleveren bij Wim Verkerk. 
 
 

 
GEEN SNOEP IN DE PAUZES;  
OP DINSDAG EN DONDERDAG VERPLICHT 
FRUIT MEE 
Wilt u uw kind vooral geen snoep meegeven voor in de pauze. Een verantwoorde 
koek, een stuk fruit of boterham is echt veel gezonder. 
Op dinsdag en donderdag moeten de kinderen fruit meenemen. Andere 
tussendoortjes mogen alleen als aanvulling gegeten/gedronken worden. 
 
Ook vragen we u gezonde en verantwoorde traktaties uit te (laten) delen bij verjaardagen. Op internet zijn veel 
leuke tips te vinden voor een verantwoorde traktatie.   
 
Helaas is het in Corona tijd alleen mogelijk om in overleg met de juf of meester te trakteren en dan ook alleen 
fabriek verpakte traktaties. 
 
 

GEVRAAGD….(VERKLEED)KLEREN KLEUTERGROEPEN 

 
Wanneer uw kind schone kleding krijgt na een 'ongelukje' ontvangen wij deze kleding graag weer op school terug. 
Ook als u thuis te kleine kleding van uw kind wegdoet (vooral onderbroekjes, joggingbroeken, sokken) kunnen wij 
deze op school goed gebruiken. 
 
En hebt u thuis nog verkleedkleren waar uw kind niets meer mee doet? In onze kleutergroepen zijn sommige 
kleren aan vervanging toe.  
 
Hartelijk dank,  
de kleuterjuffen 

 
  

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl


 

 

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS ( NPO GELDEN ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit soort koppen heeft u het afgelopen tijd in de krant voorbij zien komen. De overheid heeft geld 
uitgetrokken om corona achterstanden weg te werken. Dit heet Het Nationaal Onderwijsprogramma, 
afgekort als NPO geld.  

Het is duidelijk dat leerlingen door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Uit onderzoek blijkt 
dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen en scholen.  

Hoe gaan scholen het geld inzetten:  

Er is een tool met de naam ‘’de schoolscan’’. Via dit programma heeft elke school een analyse gemaakt van 
problemen en behoeften van zijn eigen leerlingen en zijn eigen school. Het beschrijft welke prioriteiten de school 
stelt, welke maatregelen uit de menukaart de school kiest en welke maatregelen ingezet worden. 

 

 
 
Wat is het NPO onderwijs? 
Het Nationaal Programma Onderwijs is een 
investeringsprogramma van het kabinet 
voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen 
van de coronacrisis voor leerlingen op te 
vangen. 

 

De keuze welke middelen ingezet gaan worden, hangt dus af van de uitkomsten van de schoolscan en hoe 
leerlingen ervoor staan. Scholen konden daarbij uit verschillende mogelijkheden uit een menu kiezen.  

Analyse en Bevindingen  
Het onderwijs op afstand heeft tijdens de coronatijd relatief goed gefunctioneerd op de Klaroen. De cognitieve 
ontwikkeling op grond van de resultaten van toetsen per klas zijn positief maar er zijn verschillen opgemerkt in de 
individuele groei van leerlingen. 
 

 



 

 

Uit de analyse en op grond van de opbrengstgesprekken met de leraren zijn de volgende conclusies getrokken:   

 Rekenen:  Leerkrachten hebben minder aandacht kunnen besteden aan begrip bij rekenen en aan meten 
en meetkunde (projectlessen). 

 Begrijpend lezen: Leerkrachten hebben minder aandacht kunnen besteden aan begrijpend lezen 
(modelen, begeleiden van groepjes, interactie tussen leerlingen). 

 Spelling en taal:  Leerkrachten hebben minder aandacht kunnen besteden aan schrijfvaardigheid/stellen 
en aan oefendictees met directe feedback. 

 Technisch lezen: Kinderen zijn/waren minder gemotiveerd om een boek te lezen. Leerkrachten hebben 
minder tijd en individuele aandacht kunnen besteden aan zwakke lezers én aan analyse en synthese. 

 Overige: Minder aandacht aan spelontwikkeling (groep 1/2), Engels, wereldoriëntatie, 
studievaardigheden, cultuur, muziek, gym en Vreedzame school besteed. Minder toetsen afgenomen en 
minder samenwerkopdrachten en groepsactiviteitein aangeboden. 

 
Schoolplan De Klaroen  In het schoolplan van De Klaroen staat dat dit jaar extra ingezet wordt op ‘’extra 
instructie en extra oefening voor kinderen met achterstand”’. Dat betekent dat de leerkracht wekelijks analyseert 
welke kinderen achterstand hebben, en juist die kinderen extra instructie en oefenwerk geeft.  

Zonder NPO geld zou dit niet te realiseren zijn. De Klaroen kiest ervoor om vakleerkrachten in te zetten die lessen 
geven als gymnastiek, Engels, taal (onderbouw) en Wetenschap en Techniek (bovenbouw). Door deze 
ondersteuning voor elke groep heeft de groepsleerkracht tijd voor het werken met kleine groepjes en voor de 
voorbereidingen die dat werk vraagt.  

 
Bij het NPO hoort een menukaart. De maatregelen op de menukaart zijn gemarkeerd met een sterrensysteem 
wat aangeeft hoeveel effect  men mag verwachten van de verschillende opties. De Klaroen heeft gekozen voor 
één van de meest krachtige maatregelen van de menu kaart: De interventie ‘’instructie in kleine groepen’’.  
 
We kiezen daarmee voor “extra inzet van personeel”  en voor ”effectievere inzet van onderwijs om kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren”. De Klaroen heeft niet gekozen voor meer onderwijs binnen of buiten reguliere 
schooltijden 
 
De medezeggenschapsraad van de Klaroen heeft op 13 juli ingestemd met het schoolprogramma van de Klaroen.  
 
  



 

 

AFSCHEIDSCADEAUS GROEP 8 2020-2021 
Vlak voor de zomervakantie hebben we tijdens de afscheidsavond in de Rientjesmavo een heel leuk 
afscheidscadeau gekregen van de leerlingen en ouders van groep 8.  
Twee prachtige pleintegels met alle namen van de leerlingen krijgen een mooi plekje op het plein. 
 

 
 
 

Bedankt 
groepen 

8!! 
 

 
 
 
 
 

 
 

MEDISCHE VERKLARING 
 
Het mag duidelijk zijn dat met het oog op de gezondheid van kinderen, het van groot belang is dat het personeel 
in alle gevallen zorgvuldig handelt en dat het over de vereiste bekwaamheid beschikt.  
 
We gaan bij medisch handelen uit van drie situaties:  
1. Het kind wordt ziek op school.  
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek.  
3. Medische handelingen.  
 
De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus: de leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leraar 
moet direct bepalen hoe hij moet handelen.  
Bij de tweede en de derde situatie kiest de school of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van 
medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling.  
 

Via deze LINK  kunt u het toestemmings- en verklaringsformulier downloaden.  

 
Ook als u dit toestemmingsformulier al eens eerder heeft ingevuld, de bedoeling is wel dat dit 
toestemmingsformulier elk jaar bij de leerkracht wordt afgegeven. We houden op die manier de 
medicijnverstrekking (en toestemmingen) actueel. 
  

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2021/08/toestemmingsformulier.pdf


 

 

VANUIT DE OUDERRAAD  
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Wat is het heerlijk om al onze kinderen weer met hun klasgenoten 
samen op het schoolplein te zien! Met hun eigen juf of meester. 
Twee jaar terug vonden we dat nog heel gewoon. Inmiddels weten 
we allemaal hoe anders school kan zijn als de kinderen niet naar school kunnen. Als ouders hopen we natuurlijk 
dat er zoveel mogelijk leuke activiteiten zijn naast de ‘gewone’ school. Leuke herinneringen aan de schooltijd, dat 
is belangrijk! 
 
Van iedere euro van het budget van de ouderraad kijken we hoe we school nog leuker kunnen maken voor de 
kinderen. Afgelopen jaar konden veel gezellige activiteiten en sportieve toernooien opnieuw niet doorgaan. Als 
ouderraad stellen we ons zo flexibel mogelijk op. De alternatieve schoolreizen voor de kleinsten werden 
gefinancierd vanuit de vrijwillige bijdragen van de ouders. Voor de bovenbouw gaven we een flinke bijdrage voor 
de activiteiten en versnaperingen tijdens schoolkamp. 
 
Voor komend schooljaar vragen we u opnieuw om een bijdrage per leerling. Wij staan er met z’n allen voor garant 
dat elke euro wordt besteed aan het plezier van uw kind op school.  
 

Gevraagd: ouderbijdrage van 30 euro per leerling 
 
Alle activiteiten voor dit schooljaar kosten ongeveer 30 euro per leerling. Wilt u uw bijdrage voor uw kind(eren) 
overmaken naar de Klaroen? 
 
Bedrag per leerling: € 30,00 
ING-bankrekening: NL54 INGB 0004 6961 76 
t.n.v.: de Klaroen Ouderraad te Maarssen. 
Onder vermelding van: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren) 
 
Heeft u een U-pas? 
Dan wordt de bijdrage voor u vergoed. Wilt u dan een afspraak maken met Wim Verkerk? Hij kan binnen enkele 
minuten (en op 1,5 meter afstand) de bijdrage voor uw kind(eren) declareren via uw U-pas. 
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

 
Wat is de ouderraad? 
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders. Wij helpen de school graag bij het organiseren van tal van leuke 
activiteiten voor onze kinderen. We versieren de school regelmatig opnieuw. We volgen de seizoenen en doen 
originele dingen in het thema van de feestdagen. 
 
Wat gebeurt er met uw ouderbijdrage? 
Voor alle kinderen helpt de ouderraad met de activiteiten. De ouders van de ouderraad doen dit vrijwillig en we 
zoeken zoveel mogelijk sponsoren. Maar voor de activiteiten is ook geld nodig.  
 
Het maakt niet uit in welke klas uw kind zit: ieder kind heeft evenveel plezier van de ouderbijdrage. 
Voor de kleintjes doen wij de inkopen voor sinterklaas. Voor de oudste kinderen zorgen we voor een beloning 
wanneer zij hun EHBO-diploma halen. Wij zorgen voor de school shirts en doen een bijdrage aan de veiligheid en 
het plezier op en rond school. Wij doen nog zo veel meer. Maar dat kan alleen dankzij de ouderbijdrage. 
 
 



 

 

● Versiering van school bij sinterklaas, Kerstmis en bij bepaalde thema’s zoals herfst en lente 
● Start- en eventueel het eindfeest 
● Sinterklaasfeest: het bezoek van sint en pieten, de schoen cadeautjes, strooigoed en cadeautjes voor de onder- 
en middenbouw 
● Versnapering bij voetbal, korfbal en sportdag 
● Een traktatie bij het behalen van het verkeersexamen van groep 7 en bij het EHBO examen van groep 8 
● Bijdrage voor de boodschappen bij de kampen van groep 5 tot en met 8 
● Musical groep 8: hapje en een drankje, en versieren van de entree 
● Afgelopen jaar deden we ook een bijdrage aan de alternatieve schoolreisjes en de schoolkampen 
● Shirts met het logo van de Klaroen (voor schoolreis, voetbal- en korfbal schooltoernooien) 
● Aangepaste activiteiten als gevolg van de Corona maatregelen 
 
Ook heel belangrijk: Bij ziekte en jubilea van juffen en meesters stuurt de ouderraad namens alle 
ouders/verzorgers van de Klaroen een kaartje of een attentie. 
 
Helpt u ons mee om school nog leuker te maken? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens de ouderraad 
Renske Vlek  
(Penningmeester ouderraad) 
or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
 
Wie zitten er in de ouderraad? 
Voor het schooljaar 2021 – 2022 zitten de volgende ouders in de ouderraad:  
● Ariane Verloop (Voorzitter) ● Renske Vlek (Penningmeester) ● Annemarie Verlaan-van Ee (Secretaris) ● Lisette 
van Alphen ● Lisette Boevenbrink ● Nathalie Blom ● Charissa de Graaff ● Robyn Jacobs ● Bianca Nooy ● Jeanine 
Walas ● Annemieke Quak  
Vanuit het schoolteam: juf Bianca en juf Renske 
 
Contact met de ouderraad 
Heeft u vragen over de ouderraad dan kunt u altijd een van ons benaderen rond de school (op gepaste 1,5 meter 
afstand natuurlijk). Of stuur een e-mail naar or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl (de mailbox wordt niet 
elke week bekeken). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   



 

 

SCHOOLZONE 
 We willen graag dat leerlingen op de fiets of lopend naar school komen. 

 Als je met de fiets komt, houd de zebrapaden en de ingangen naar het plein vrij. 

 Als je met de auto komt, kijk dan op de plattegrond waar je kan parkeren. 

 Er zijn 2 parkeerplekken voor school met een kruis. Deze zijn bedoeld om leerlingen even af te zetten en 
weer door te rijden. 

 
 

Deze regels zorgen ervoor dat leerlingen veilig naar school en huis kunnen gaan. 
 

 

  



 

 

DEZE PAGINA INLEVEREN BIJ DE EIGEN LEERKRACHT 
OF GEGEVENS MAILEN NAAR INFO.KLAROENMAARSSEN@VECHTSTREEKENVENEN.NL  

 
Geen printer thuis? AAN DE CONCIERGE OF DIRECTEUR KUNT U EEN PRINTJE VRAGEN. 

 
ACTUELE TELEFOONNUMMERS, E-MAILADRESSEN EN ZIEKMELDINGEN 
Het komt nog weleens voor dat we ouders/verzorgers moeten bellen omdat een kind ziek is. Erger is als we dan 
geen gehoor krijgen. Geeft u a.u.b . ook een noodnummer (zie strookjesblad in deze maandinfo) En we vragen 
natuurlijk ook uw emailadres. 
 
Ziekmeldingen uitsluitend mondeling of telefonisch (niet via mail of app, deze worden vaak te laat gelezen). 
 

Naam leerling(en) Groep 
  

  

  

  

 

Vast huistelefoonnummer  
 

opmerkingen 

Mobiel nummer vader  
 
Telefoon werk vader 
 

06- 
 
 

 

Mobiel nummer moeder  
 
Telefoon werk moeder 
 

06- 
 

 

E-mailadres vader 
 
E-mailadres moeder 
 

 
 

 

Noodadres en telefoonnummer  
 

 

Omschrijving noodadres  
(bijv. opa/oma) 

  

 

ALLERGIE/MEDICIJNGEBRUIK 

Mijn kind(eren) hebben wel/geen*  allergie.  
Wilt u in geval van allergie hieronder de naam en de allergie van uw kind noteren.   

 
 
 
 
 

Is er sprake van medicijngebruik op school?      ja/nee*  
Zo ja, wilt u hieronder de naam en de medicatie van uw kind noteren.  

 
 
 

In geval van medicijngebruik op school zal de leerkracht contact met u opnemen voor het ‘toestemmingsformulier 
verstrekking medicatie’.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Protocol Medisch handelen. 
 

mailto:INFO.KLAROENMAARSSEN@VECHTSTREEKENVENEN.NL

