
  

 

 

 

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 
     

 

AGENDA OKTOBER /NOVEMBER 2021 
• 6 oktober opening kinderboekenweek voor leerlingen in de gemeenschapsruimte 
• 11 en 12 oktober 15 minutengesprekken groepen 8a en 8b 
• 13 oktober boekenmarkt Klaroen  
• 15 oktober afsluiting kinderboekenweek (met winnaars foto wedstrijd) 
• 18 t/m 22 oktober herfstvakantie 
• 26 oktober leerlingenraad 
• 26 oktober klankbordgroep (19.00u) 
• 27 oktober hoofdluiscontrole 
• Vanaf 27 oktober tot Kerstvakantie op WOENSDAG inloopochtenden ouders/verzorgers groepen 3 t/m 8 
• 31 oktober wintertijd 
• 4 november nieuwe Update 
• 8 november t/m 19 november Goede Doelen weken 
• 22 november t/m 26 november 10 minuten gesprekken op aanvraag 
• 3 december Sinterklaasfeest 

 

  

Privacy-voorkeuren via Parro 
Parro en de scholen (dus ook de Klaroen) doen er alles aan om zorgvuldig en 
gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er 
met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt en dit wettelijk 
verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig op 
te lossen. 
 
Hoe werkt het? 
De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.  

Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vinden ouders de Privacy-voorkeuren. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.  

Wat zijn de voordelen voor ouders? 
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en geen toestemming voor geven. Ook tijdens het 
schooljaar kan de ouder inzien wat hij aan het begin heeft doorgeven.  

 

  

6 OKTOBER   2021 
 

 
INLOOPOCHTENDEN GROEPEN 3-8 VAN 27 OKTOBER TOT DE KERSTVAKANTIE  

WOENSDAGEN 8.20 uur - 8.30 uur 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen


 

 

DE KINDERBOEKENWEEK…. 
 
Opening 

Op woensdag 6 oktober organiseren we voor de 

kinderen een opening in de grote hal. Het thema dit 

jaar is: ‘Worden wat je wil’.  

Fotowedstrijd 
Tijdens de kinderboekenweek wordt er een 
fotowedstrijd georganiseerd. De opdracht is als volgt: 

 
Wat wil jij later worden? Stuur een foto naar je juf/meester 
waarin jij verkleed bent als je toekomstige beroep. Zorg ervoor 
dat je lievelingsboek erbij op de foto staat. Als jouw foto door de 
jury wordt uitgekozen, win je een prijs! 
 
De foto’s kunnen ingestuurd worden tot en met donderdag 14 
oktober. Graag per mail of via Parro versturen naar de eigen 
leerkracht van uw kind(eren). Op vrijdag 15 oktober wordt de 
winnaar bekend gemaakt. Er is een prijs voor de groepen 1-2, 3-4, 
5-6 en 7-8.  
 
Boekenmarkt  

Op woensdag 13 oktober van 12:15 tot 13:00 uur is er een 

boekenmarkt. Deze vindt plaats op het grote plein, aan de kant 

van het voetbalveld (bij slecht weer in de hal). We willen u 

vragen, mocht uw kind(eren) boeken willen verkopen, te zorgen 

voor een eigen kleedje. De boeken mogen verkocht worden voor maximaal 2 euro per stuk.  

Boekenactie Bruna 

Tijdens de Kinderboekenweek kunnen scholen sparen voor boeken. Hier hebben we uw hulp bij nodig. Van elk 

aangeschaft boek tijdens de Kinderboekenweek, kunt u de bon bij de leerkracht van uw kind(eren) inleveren. Van 

alle ingezamelde bonnen kan de Klaroen voor 20% gratis boeken uitzoeken bij de Bruna. Kijk voor meer 

informatie op www.bruna.nl/schoolbieb .  

Afsluiting 

De afsluiting van de kinderboekenweek is op vrijdag 15 oktober. De kinderen 

mogen deze dag verkleed als hun toekomstige beroep naar school.  

Bij een kinderboekenweek hoort ook elk jaar weer een kinderboekenlied. Dit jaar 

heeft Marcia (ouder van onze school) in de meeste groepen dit lied met dans 

aangeleerd. 

We bedanken hierbij Marcia Stekelenburg van “Dansschool Spotlight” voor haar 

leuke bijdrage met haar danslessen tijdens de kinderboekenweek. 

www.dansschoolspotlight.nl  

 

 
 
 
 

http://www.bruna.nl/schoolbieb
http://www.dansschoolspotlight.nl/


 

 

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB 
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen 
voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen 
stimuleren door samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier 
begint op school én bij Bruna.  
 
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever 
het bonnetje in op school.  
De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde 
bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe 
meer boeken.  
 
Iedereen kan meesparen!  
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.  
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 
 
 

 
 
 

 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.facebook.com/De-Klaroen-meer-dan-basisonderwijs-589704931157422/
https://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/templates/webversie.vm?code=B2D966ED8D6E1FFA&utm_tag=header&utm_field=webversie
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 

SCHOOLGIDS INFORMATIEF 
VAKANTIEROOSTER  

 
Meer downloads?        

www.klaroen.com 
 

 
 
 

HERFSTSCHIMMELS IN GROEP 6/7B 
 
 
Groep 6-7B is druk bezig met het onderzoek doen naar schimmels! Passend bij 
deze heerlijke herfst. We kijken filmpjes over schimmels, maken opdrachten, 
laten eigen (niet-giftige) paddenstoelen in de klas groeien en hebben een 
eigen schimmel die we onderzoeken. Zo liggen er plakjes kaas, appels en 
tomaten boven de verwarming of in de koelte, in het licht of in het donker (wel 
in afgesloten bakjes natuurlijk) en houden we bij wat er allemaal kan gebeuren 

in een week of twee. Super interessant!  
 
Daarnaast gaan we volgende week naar de 
Struintuin voor een herfstles en hopen we na 
de vakantie zelf een keer paddenstoelen te 
bekijken in het park.  
 
 
 
 

 
 
 
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. 

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/


 

 

• 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.    
 
 

EVEN KENNISMAKEN…. 
 

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!  

 
 

AANMELDEN VOOR (TSO) TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 
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 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). 
 
Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november): Krijgen  
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het leven je 
toebedeelt.  
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  
 
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van vrede 
en rechtvaardigheid. 
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11). 
 

  

http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl


 

 

weekopeningen weer van start… 

 
Sinds maandag 4 oktober zijn we weer gestart met de weekopeningen. Voor coronatijd hadden we die ook altijd 
op de Klaroen. We zijn blij dat we ook dit weer kunnen oppakken en samen met de kinderen de week kunnen 
beginnen in de gemeenschapsruimte. Afgelopen maandag waren groepen 1-4 aan de beurt, volgende week zijn 
de groepen 5-8 aan de beurt en zo gaan we wekelijks om en om weekopeningen organiseren.  
 
 
 

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 4_blok2 
• kletskaart_groep 5_blok2 
• kletskaart-groep 6_blok2 

 

HOOFDLUISCONTROLES 
Na de herfstvakantie starten we weer met de hoofdluiscontroles.  
Onze coördinator is op zoek naar ouders die een kwartiertje na elke vakantie willen 
helpen (na coronatijd). 
 
U kunt u opgeven via het e-mailadres van Wim Verkerk.  
wverkerk@vechtstreekenvenen.nl  

 
 
Stagiaires stellen zich voor 
 
Ik ben Jessie Bunschoten en ik zit in het derde jaar van de pabo. Komend jaar mag ik 
stagelopen bij juf Rosa in groep 1/2a, waar ik enorm veel zin in heb! Naast lesgeven 
vind ik het ook heel leuk om lekker creatief bezig te zijn en om tijd door te brengen 
met mijn eigen paardje Raya. 
Ik kijk uit naar een heel leuk jaar hier op school! 

 
Ik ben Elise van der Steen, ik ben 18 jaar en zit in het eerste jaar van de pabo en ga ik 

stagelopen op de Klaroen. Vorig jaar heb ik succesvol de HAVO 
afgerond op RSG Broklede in Breukelen. Mijn hobby’s zijn 
hockey, zingen en leuke dingen doen met vrienden en 
vriendinnen. Ik ga dit eerste half jaar stagelopen in groep 3b bij 
juf Renate. Dit doe ik elke donderdag met plezier!  
Ik hoop dat de aankomende tijd een leuke, gezellige en vooral leerzame tijd gaat worden 
voor mij en de klas! 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart-groep4_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart-groep6_blok2.pdf
mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl


 

 

Mijn naam is Arezina Oudhof       
 
Ik volg de opleiding onderwijsassistent in Woerden op MBO Rijnland. Ik zit 
nu in mijn tweede jaar en zal elke week aanwezig zijn in groep 4 bij juf 
Bianca op de maandag en dinsdag.  
Ik woon in Tienhoven op een boerderij en ben 17 jaar.  Ik werk in de 
dorpswinkel en geef bloemschik workshops.  
Mijn hobby’s zijn paardrijden en ik heb dan ook een eigen paard. Mijn 
andere hobby’s zijn haken en wandelen met mijn honden.  
Ik zal het hele jaar aanwezig zijn. Ik heb er zin in en hoop veel te leren  

 

 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
   

 
 
VANUIT DE OUDERRAAD  
 

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! 
 

 

  

Sophie 9-11 1a  

Dhikra 11-11 1c  
Leen 27-11 1c  

Merlijn 17-12 1b  
Moussa 20-12 1c  

Rozan 29-12 1a  



 

 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 
• 27 oktober juf Carola (groep 7a) 

• 3 november juf Lieke (groep 8b) 

• 12 november meester Martijn (conciërge) 

• 15 november meester Wim  

• 29 november juf Marianne (groep 8b) 

• 8 december juf Els (groep 4b) 

• 10 december juf Sabine (groep 6a) 

• 16 december juf Linda A (groep 5a) 

• 19 december Jeroen (coördinator Eigen en Wijzer) 
 

 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TRACTATIES VERJAARDAGEN  

Ouders van kinderen die jarig zijn, mogen op de verjaardag natuurlijk (ongeacht welke dag) naar binnen 
en naar de klas samen met hun kind! 

De jarige kinderen mogen ook weer de klassen rond met hun traktatie (voor traktaties zijn ook geen 
beperkingen meer, wel graag zo gezond mogelijk) 



 

 

WETENSCHAP EN TECHNIEK OP DE KLAROEN 
 
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! 
 
 

 
ENGELS OP DE KLAROEN 

 
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.  

 

 

  



 

 
 


