
  

 

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  

Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
    

 

 

AGENDA  OKTOBER /NOVEMBER 2021 
 

• Van 4  tot 15 oktober kinderboekenweek  

• 18 t/m 22 oktober herfstvakantie 

• 25 oktober hoofdluiscontrole 

• Vanaf 8 oktober elke vrijdag inloopochtend voor ouders groep 1-2   

• Vanaf 15 oktober inloopochtenden ouders groepen 3 t/m 8 

• 31 oktober wintertijd 

• 4 november nieuwe Update 

• 22 november t/m 26 november 10 minuten gesprekken op aanvraag 

• 3 december Sinterklaasfeest 

 

 

    

 
 

6 oktober 2021 

 



 

 

VAN DE OUDERRAAD 
 

Met het thema 'vakantie' leek het startfeest dit jaar 

een kleurrijke vakantiebestemming. De hele wereld 

was vertegenwoordigd in de achtertuin van het Olde 

Regthuys. Het zonnetje scheen, er liepen prachtig 

uitgedoste en onherkenbare mensen door de tuin en 

de kinderen vermaakten zich kostelijk op de - niet één 

maar twee - gesponsorde springkussens. Dankzij de 

inzet van Cynthia en haar team  kreeg elke tafel drie 

verschillende wereldse gerechten geserveerd.  

 
 
Halverwege de avond konden enthousiastelingen hun stappenteller opvoeren door mee te lopen met 

de speurtocht door de ongerepte natuur van Tienhoven. Iedere deelnemer bleek een winnaar en kreeg 

bij terugkomst een zakje snoep. Het leukste feest van het jaar werd ook nu weer op de gevoelige plaat 

vastgelegd door professioneel fotograaf Marjolijn de Graaf. Het zijn prachtige foto's geworden van een 

wederom geslaagd startfeest. De enige vraag is of de plakkers aan de bar er de volgende ochtend er 

net zo kleurrijk uit zagen als bij de start van het feest. Volgend jaar weer! 

 

Ook dit jaar vragen we u weer om een financiële bijdrage van 32,50 per kind. In de bijlage vindt u een 

brief waarin ook een financiële verantwoording over vorig jaar is opgenomen. De kinderen van de 

Klaroen zien uw bijdrage graag tegemoet. 

 

 

 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 2 

WE LOSSEN CONFLICTEN ZELF OP 
DOWNLOAD Kletskaarten. Klik op de groep van uw kind hieronder: 

• kletskaart_groep 1/2_blok2 

• kletskaart_groep 3_blok2 

• kletskaart_groep 5_blok2 

• kletskaart-groep 4_blok2 

• kletskaart-groep 6_blok2 

 



 

 

Ouder avond informatie  
 

Ondanks 

het ‘’afstand 

houden’’ 

waren er 

afgelopen 

donderdag 

een flink 

aantal  

ouders in 

school.  

 

Onder 

leiding van 

Meester 

Ruud 

kwamen zij  

in beweging 

bij het tafels 

joggen. 
 

  

Kwaliteit van onderwijs 

We hebben afgelopen week een audit gehad. Dat is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat 

wordt uitgevoerd door 3 auditoren.  

De conclusie is dat onze kwaliteit goed is bevonden op alle onderdelen: Veiligheid, onderwijsresultaten, 

kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. En we scoren uitstekend bij ‘’het inspelen op individuele verschillen”’.  

 

Ook de veiligheidsmonitor die afgenomen wordt bij de kinderen van de bovenbouw liet een mooi beeld 

zien. De score was een 8.5 op de schaal van 10. 

 
Nieuw  

Voor rekenen zijn we overgestapt naar een nieuwe versie van Wereld in Getallen. Hierbij kunnen we 

nog beter inspelen op individuele verschillen. Verbetering is dat er minder doelen met meer onderlinge 

samenhang per periode worden aangeboden. Wel wordt nu verondersteld dat de leerlingen alle tafels 

kennen aan het einde van groep 4. Daar deden we vroeger langer over. Dat betekent dat we ouders 

vragen om mee te helpen met het automatiseren van de tafels. 

 

Digitale geletterdheid komt als vak op het rooster. Dit is nieuw want voorheen kwam digitale 

geletterdheid aan bod bij het maken van een presentatie of met andere projecten. Tegenwoordig komt 

er zoveel bij kijken dat de school zich er de komende jaren met de methode Basicly in verdiept en na 2 

jaar zijn eigen einddoelen geformuleerd zal hebben.  

 
NPO en Vakleerkrachten 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we bij De klaroen het geld van Nationaal Onderwijs 

programma inzetten. 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.  

 



 

 

We kiezen daarmee voor “extra inzet van personeel” en voor ”effectievere inzet van onderwijs om 

kennis en vaardigheden bij te spijkeren”.  

 

 

 

 

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. 

 

Vakleerkracht Engels alle groepen  
 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Marilene van den Herik, 22 jaar en sinds 

kort werkzaam als vakdocent Engels op beide locaties 

van De Klaroen. Elke maandag en dinsdag hoop ik een 

half uur les te gaan geven bij uw zoon of dochter in de 

klas. Naast deze baan ben ik ook werkzaam op 

internationale scholen. Momenteel doe ik dat als 

stagiaire, maar in de toekomst hoop ik dit te gaan doen 

als groepsleerkracht. De combinatie van Engels en 

onderwijs is dan ook echt mijn passie en ik hoop dit 

enthousiasme te delen en over te dragen aan de 

leerlingen. Met veel zin kijk ik uit naar de Engelse lessen 

die ik mag gaan geven dit jaar.  

 

 

Vakleerkracht DRAMA voor groep 1-2-3-4 

 

Mijn naam is Wanda Elkerbout-Meijer en ik ben sinds augustus 2021 

werkzaam via Eigen & Wijzer op de Klaroen. U kunt mij in diverse rollen 

aantreffen op school.  

 

Welke petten heb ik op? Ik ben dit komende schooljaar de toneel-juf 

voor de groepen 1-2, 3 en 4 op zowel de Klaroen in Maarssen als in 

Tienhoven. Ook geef ik de kleuters van Maarssen kleutergym en ben ik 

daar de coördinator voor de TSO. Op maandag, dinsdag en donderdag 

ben ik aanwezig als pedagogisch medewerker voor de BSO en zorg er 

dan voor dat de oudste kinderen lekker kunnen chillen in het 

buitenlokaal en doen we regelmatig leuke activiteiten.  

 

En wie is dan Wanda? Ik ben 48 jaar, getrouwd met Tom en heb 2 

kinderen Stefan (19) en Kirsten(16). Ik heb HBO Creatieve Therapie 

medium Drama gestudeerd en heb een jarenlange ervaring als toneelspeler, therapeut en drama-



 

 

docent. Ik vind het supertof om kinderen de wereld van het theater te laten ontdekken en hun eigen 

talent hierin te laten ontwikkelen. Het levert vaak hele mooie creatieve “kadootjes” op.  

 

En naast mijn werk? Ik heb een grote liefde voor dieren en wonend net buiten Breukelen hebben wij 

dan ook een soort kleine dierentuin aan huis. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij ons paard en pony 

en houd ik mij bezig met mindfulness en meditatie.  

 

Tot slot: het werken op de Klaroenen bevalt mij zeer goed en ik zie ernaar uit dit schooljaar de kinderen 

te volgen in hun ontwikkeling. Eens kijken wat voor kadootjes er nog op ons wachten. Tot ziens, of 

misschien zelfs wel tot speels!  

 

Vakleerkracht Wetenschap en techniek voor groep 5-6-7-8 

 

Hallo, ik ben Ingrid de Scheikundejuf. 

 

 
Dit jaar geef ik, 

iedere vrijdag, in de 

bovenbouw 

Wetenschap en 

Techniek. We zijn 

nu bezig met een 

reeks over 

Sterrenkunde. We 

zijn begonnen met 

een les over de 

aarde en de zon. De 

les erna hebben we 

een zonnewijzer 

gemaakt..  

 
 

Daarna haalden we de maan erbij, keken hoe de schijngestaltes ontstaan en hoe de maan zorgt voor 

eb en vloed op aarde. 

 

Afgelopen les maakten we een planetarium, zie foto, daarin deden we ook wat “echte” techniek, 

namelijk gaatjes boren in de spatels. 

 

Zwaardere techniek, zoals zagen, timmeren of solderen, is lastig omdat de les maar een half uur duurt. 

Ik probeer wel regelmatig iets te maken met de leerlingen. Deze maak-lessen gebruik ik ter 

ondersteuning van de wetenschapslessen. De kennis die de leerlingen opdoen in mijn lessen wordt niet 



 

 

officieel getoetst, maar ervaring leert dat de kinderen het beter onthouden als ze thuis vertellen wat ze 

geleerd hebben en dat gaat prima aan de hand van de gemaakte dingen. 

De volgende serie gaat over Scheikunde, de leerlingen leren over de geschiedenis van de scheikunde, 

atomen, scheidingsmethode en zuur-base reacties. 19 november komen ze thuis met een zakje 

Scheikundejuf-thee, genoeg voor een grote pot. Het zou leuk zijn als u bij het drinken de kinderen vraagt 

wat deze thee nou eigenlijk met scheikunde te maken heeft. 

Ik hoop dat uw kinderen een leuk en leerzaam jaar krijgen! 

 

 

Wordt vervolgd 
In de volgende Update stellen de vakleerkrachten gym zich aan u voor.  

Op de ouderavond is ook informatie gegeven over ons voornemen om het certificaat Buitenwijzer te 

halen. Het komende jaar volgen we daarvoor als school enkele trainingen. Daarover houden we u ook 

op de hoogte via de Update. 

 

 

 

 

 

 

De kinderboekenweek is 

begonnen. Het thema gaat over 

beroepen. 

 

In de weekopening speelde 

Meester Ruud en Juf Joyce een 

toneelstukje wat voor veel 

hilariteit zorgde bij de kinderen. 

 

In de komende week hebben de 

kinderen overal hun boek bij zich 

en als leesalarm afgaat, starten 

we direct met lezen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oproep 

 
 

 
 



 

 

ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

Dit schooljaar hebben wij drie nieuwe ouders in onze MR. Hierbij een kort voorstelrondje van al onze 

leden. Heb je een vraag? Weet ons te vinden! 

 

• JanNanne de Jong, oudergeleding 

 

Ik ben JanNanne de Jong, vader van Siem uit groep 6a. Met een digitale 

aanmelding zit ik in de medezeggenschapsraad. Geen spannende verkiezing 

dus op basis van mooie ideeën en plannen. Wel ben ik van plan om met 

enthousiasme en ervaring (2 jaar kleuter- en 6 jaar basisschool, plus bij twee 

bedrijven in de OR) het reilen en zeilen op de Klaroen te helpen en waar 

mogelijk te verbeteren. Zeilen is trouwens een hobby van me, net als vele 

andere sporten in- of op het water. Vaker werk ik als zelfstandige om bedrijven 

te helpen bij hun digitalisering. Daar komt nu het vertegenwoordigen van alle 

kinderen en ouders op de Klaroen bij. Mooie ideeën voor onze school hoor ik 

daarom ook graag van jullie. Wie weet wat we er met zijn allen van kunnen maken. 

 

• Sabine Dalhuisen, oudergeleding 

 

Mijn naam is Sabine Dalhuisen, moeder van Sam (groep 3) en Roos (groep 6). Inmiddels heb ik al heel wat jaren 

mijn hart verloren aan het onderwijs. Als orthopedagoog/ psycholoog ben ik werkzaam binnen het Voortgezet 

Speciaal Onderwijs. Op een kleine school in Almere, doen we iedere dag ons uiterste best om jongeren met forse 

gedragsproblemen, zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Sinds mijn eigen kinderen naar school 

gaan, heb ik ervaren dat ik als ouder weer op een andere manier naar een school kijk. Dat ik andere vragen en 

verwachtingen heb van een school, dan in mijn professionele rol. Ik kijk er dan ook naar uit om als ouder mee te 

mogen denken in de oudergeleding van de MR, over verschillende onderwerpen die spelen binnen de Klaroen. Ik 

hoop dat je me aanspreekt (op het schoolplein, bij het voetbalveld, in de supermarkt) als je vragen, opmerkingen 

of suggesties hebt voor de MR. Wie weet tot snel!  

 

 

• Johan van der Plas, personeelsgeleding - secretaris 

 

Ik ben Johan van der Plas, 32 jaar en geef les aan groep 8a.  

Sinds 2 jaar zit ik in de MR omdat ik vooral meer wilde weten over de ontwikkelingen in 

en rondom de school. 

Mocht ik een keer iets voor u kunnen betekenen, kunt u mij altijd mailen of even 

binnenlopen. 

 

 

 

 

• Wilma Tromp, personeelsgeleding 

 

Mijn naam is Wilma Tromp. Een paar jaar geleden verhuisde ik van Maarssen naar Driebruggen. 

Ik heb 4 kinderen van 24, 29, 29 en 30 jaar, waarvan de jongste nog bij mij thuis woont.  

Naast moeder ben ik ook oma van 5 lieve kleindochters.  

Zo’n 25 jaar geleden startte ik als invaller op de Klaroen. Dit heb ik een aantal jaar gedaan, totdat 

mijn jongste dochter naar school ging. Daarna kreeg ik een vaste baan bij de kleuters. Dat is de 

leeftijdsgroep waar mijn hart ligt.  En met die groep werk ik nu nog steeds met veel plezier.  

 

 

 



 

 

 

• Cathalijn van Dongen, oudergeleding 

 

Graag wil ik me even voorstellen; ik ben Cathalijn van Dongen, moeder van 

Annelot (groep 6) en Thije (groep 4) en het leek mij leuk om vanuit een andere rol 

mee te kijken en me te denken met alle beslissingen die er op de Klaroen 

doorgevoerd moet worden. Ook hoop ik mijn achtergrond als verpleegkundig 

specialist in de GGZ (expertise gebied, ontwikkelingsstoornissen als ADHD en ASS 

en ook eetstoornissen) mee te kunnen nemen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin 

in, en sta altijd open voor vragen of opmerkingen, wees welkom om mij te 

benaderen, ook op het schoolplein :-). 

 

 

•  Ineke de Bruin, personeelsgeleding 

 

Mijn naam is Ineke de Bruin, getrouwd met Jan en samen hebben wij 3 kinderen, 1 

schoonzoon en 2 kleinkinderen. Onze inmiddels volwassen kinderen hebben op de Klaroen 

gezeten en hebben aan deze periode fijne herinneringen.  

 

Onze kleinkinderen Anna (groep 5) en Aylin (groep 1) zitten nu ook op de Klaroen. Als intern 

begeleider wil ik natuurlijk het beste voor de leerlingen en de school. Het is dan ook fijn om 

in de MR te zitten en mee te kunnen praten over allerlei zaken. Als er vragen, ideeën of tips 

zijn waarvan je denkt dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets zou moeten doen, dan 

horen we dat graag! 

 

 

• Reneée van der Vaart, oudergeleding 
 

Mijn naam is Renée van der Vaart, ik ben 37 jaar en woon in Tienhoven. 

Ik ben getrouwd met Wilco en samen hebben wij 2 jongens, Teun van bijna 11 en Niek 

van 9. 

Zij zitten allebei op de Klaroen, locatie Tienhoven.   

Ik ben nu voor het derde jaar actief voor de MR, als ouderlid voor Tienhoven. 

  

In het dagelijks leven werk ik thuis mee op ons biologisch melkveebedrijf. Verder rij ik 

veel op mijn eigen paardje en wandel ik graag met onze Border Collie. 

Mochten jullie vragen hebben dan mogen jullie altijd naar me toe komen! 

  

 

• Lotte Oosterheerd, personeelsgeleding – voorzitter 

 

Ik ben Lotte Oosterheerd, 29 jaar en ik sta 4 dagen per week voor groep 6-7B. Daarnaast 

geef ik 4 uur per week training aan turnsters in de wedstrijdsport. Inmiddels werk ik bijna 

4 jaar op de Klaroen, waarvan ik er 3,5 in de MR zit. De MR is een fijne manier om te 

sparren over allerlei zaken die op de Klaroen spelen. Zo blijven we in contact met ouders, 

het team en directie.  

 

Mochten jullie vragen hebben, dan mag je altijd binnenlopen.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Op onderstaande dagen kunt u tussen 8.15 en 8.29 uur met uw kind de klas in.  

 
Kleuters  Groep 3-4 

Rond de 1e en de 15e van de 

maand 

Groep 5-6 en 7-8            

Rond de 30ste van de 

maand 

   

Elke vrijdag  Vrijdag 15 oktober 

Maandag 1 november 

Maandag 15 november 

Woensdag 1 december 

Woensdag 15 december 

Vrijdag 14 januari 2022 

Dinsdag 1 februari 2022 

Dinsdag 15 februari 2022 

Donderdag 10 maart  

Vrijdag 1 april 2022 

Woensdag 13 april  

Donderdag 19 mei 

Woensdag 1 juni 

Woensdag 15 juni 

Vrijdag 1 juli 

Vrijdag 29 oktober 

Dinsdag 30 november 

Vrijdag 24 december 

Maandag 31 januari 

Vrijdag 25 februari 

Donderdag 31  maart 

Vrijdag 22 april 

Dinsdag 31 mei 

Donderdag 30 juni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 
 
Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed?  

Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22  
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – 

maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij 

zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken? 

Week 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij?  

Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29  

Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 

onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau en 

Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 

Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij?  

Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  

Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem 

wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar 

Egypte wordt gebracht? 



 

 

 

Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier 
droom ik van  

Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-

8  
In Egypte komt Jozef terecht in het 

huis van Potifar. Het gaat goed, hij 

krijgt een belangrijke positie. Maar 

dan wordt de vrouw van Potifar 

verliefd op hem. Als Jozef haar 

afwijst, komt hij in de gevangenis 

terecht.  

Hij legt de dromen van zijn 

medegevangenen uit. Daarna heeft 

de farao een droom. Wie zou kunnen 

uitleggen wat de dromen van de farao 

betekenen? 

 

 

 

 



 

 

ingekomen post  

 
 

 



 

 

 

 



 

 

OVERBLIJVEN /TSO (tussenschoolse opvang) 
 

Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de 

Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 per dag. 

 

 

Op http://klaroentienhoven.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), 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 TSO-pro) terecht bij de 

coördinator Ashwin de Ruijter :  u kunt hem mailen op tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl of 

bellen op: 06-39 34 27 30. 

 

 

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 06-39 34 27 30. 

 

 

 

 

 

 

• HANDIGE DOWNLOADS  
• SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 

• SCHOOLGIDS INFORMATIEF 

• VAKANTIEROOSTER  

• Meer downloads?        

• www.klaroen.com 

 

 

 

 
 

 

 

 


