november 2021

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden.

AGENDA NOVEMBER 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 november lootjes trekken groepen 5 t/m 8
12 november schoen zetten
13 november intocht Sinterklaas in Nederland
15 november inloopochtend groep 3-4
22 t/m 26 november 10-minuten gesprekken op aanvraag
30 november inloopochtend 5-6-7-8
1 december inloopochtend groep 3-4
2 december nieuwe Update
3 december Sinterklaasfeest
20 en 21 december adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
22 december kerstviering
24 december MIDDAG alle groepen vrij
25 december t/m 9 januari kerstvakantie

Talentendag 2021

Voor meer foto’s van de workshops bekijk de link in de mail van vandaag.

VAN DE OUDERRAAD
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje.
Op vrijdag 12 november vanaf 15:00 uur wordt onze school klaargemaakt voor de
Goedheiligman. We zoeken nog een paar ouders die hierbij willen helpen. Zodat op
vrijdagochtend 3 december Sinterklaas en zijn Pieten een warm welkom genieten.

Alle kinderen krijgen een momentje met de Sint én een aardigheidje. Als we de Pieten een beetje kennen, zullen ze een grotere rommel
achterlaten dan voor hun komst. Dus ook voor vrijdagmiddag 3 december vanaf 13:00 uur zoeken we nog een paar ouders die
school van Sint naar Kerst kunnen omtoveren.
Aanmelden kan via or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl , of bij de leerkracht van je kind.

ENQUETE SCHOOLFOTGRAAF
Vanuit de Ouderraad willen we graag weten wat de ouders van de schoolfotografie vinden.

We hebben een korte enquête opgesteld..
Geef uw mening via onderstaande link
De enquete: https://forms.gle/vUGixG52EoxmTruR6

OUDERBIJDRAGE

We hebben inmiddels al 88% van alle ouderbijdrages ontvangen. Heeft u dit nog niet overgemaakt, dan is dit het moment.

CORONA NIEUWS
Vanaf aankomende zaterdag gelden strengere maatregelen. Het huidige protocol voor
onderwijs wordt nog niet aangepast en tot die tijd werken wij met de uitgangspunten van V+V.
Voor De Klaroen Tienhoven geldt het volgende:
Anderhalve meter
Houd weer anderhalve meter tussen volwassenen onderling, ook tijdens pauzes, overleggen,
etc. Ouders houden afstand van elkaar en blijven in principe buiten behalve als zij een afspraak
hebben. Of als er inloopochtend is. Bezoekers wordt gevraagd naar de gezondheidscheck.
Inloopochtenden
We houden wel de inloopochtenden
omdat mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden.
Oudergesprekken
Ouders met een afspraak kunnen op
school binnenkomen met 1,5 meter
afstand. De oudergesprekken kunnen
dan ook op school plaatsvinden. Als u
liever meer afstand bewaart, dan kan
het gesprek ook online. U kunt dit
aangeven bij de leerkracht.
Jarigen
Ouders van kinderen die jarig zijn,
mogen op de verjaardag natuurlijk naar
binnen om te helpen met de traktatie.
De jarige kinderen mogen weer de
klassen rond met hun traktatie. De
traktaties blijven voorlopig wel verpakt.

Naast de herinvoering van deze maatregelen blijven de overige basisregels uiteraard van
kracht. Dit zijn bijvoorbeeld de hygiënemaatregelen en het testen bij klachten. Bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten blijven leerlingen thuis, totdat zij ofwel negatief getest zijn ofwel
minstens 24 uur volledig klachtenvrij zijn. Alle richtlijnen rond Corona en de basisschool zijn te
vinden op https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Richtlijn-Corona-Basisonderwijs-enSpeciaal-basisonderwijs.pdf
Sint- en kerstvieringen
Vooralsnog mogen deze vieringen doorgaan, maar wel met het toepassen van de anderhalve
metermaatregel.
Op 12 november (dat is al eind volgende week) beoordeelt het kabinet de
coronasituatie opnieuw en komt dan indien nodig met aanvullende maatregelen. Gezien de
huidige toename van de ziekenhuisopnames en besmettingen, is de kans groot is dat er
aanvullende maatregelen komen. We zijn organiseren de decemberactiviteiten zoveel mogelijk
coronaproof.

Het Nationaal Programma Onderwijs is een
investeringsprogramma om de gevolgen van de
coronacrisis voor leerlingen op te vangen. 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”.

Vakleerkrachten gym van de Klaroen
Deze week stellen de meesters zich voor.
Dit zijn Aschwin en Tristan. Beide in dienst van Eigen & Wijzer. Zij
zijn de meesters van het overblijven. Zowel Aschwin als Tristan
zijn sportieve meesters en ze werken na school bij de sport BSO.
Ze spelen dan ook regelmatig een spelletje of potje voetbal mee
met de kinderen.

Mijn naam is Nick Vijlbrief en ben 35 jaar.
Sinds het begin van dit schooljaar verzorg ik met veel plezier
de gymlessen op de Klaroen. Verder geef ik ook gymles op
twee andere scholen in Maarssen. Naast het geven van
gymlessen organiseer ik voor verschillende scholen in
Maarssen leuke, uitdagende naschoolse activiteiten, waarbij
kinderen zich kunnen inschrijven voor activiteiten zoals,
Taekwondo, Dans, Theater, Graffiti etc.
In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door met mijn gezin en sport
ik graag. Voetbal, padel en hardlopen doe ik dan ook
regelmatig.

Aschwin (rechts)werkt al jaren in Tienhoven. Tristan (links) is
nieuw dit jaar, maar vóór 2021 was zijn tweelingbroer Joshua de
overblijfmeester.
Deze leuke meesters geven op donderdag nu ook kleutergym. Dat
vinden de kinderen erg leuk.

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

Maandag 15 november
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

Dinsdag 30 november
Vrijdag 24 december
Maandag 31 januari
Vrijdag 25 februari
Donderdag 31 maart
Vrijdag 22 april
Dinsdag 31 mei
Donderdag 30 juni

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 3

WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR
DOWNLOAD Kletskaarten. Klik op de groep van uw kind hieronder:
•
•
•
•
•

GROEP
GROEP
GROEP
GROEP
GROEP

1/2
3
4
5
6

HANDIGE DOWNLOADS
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE
SCHOOLGIDS INFORMATIEF
VAKANTIEROOSTER
Meer downloads? www.klaroen.com

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN
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.

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook
toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord
hebben dat daar graan is.
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren
drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.
Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt
zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.

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.

