4 NOVEMBER 2021

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 NOVEMBER/DECEMBER 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 november t/m 19 november Goede Doelen weken Schoenendoosactie
13 novmber intocht Sinterklaas in Nederland
15 november lootjes trekken groepen 5 t/m 8
24 november schoen zetten
25 november schoen vinden
19 november schoenendoosactie afsluiting
(Uiterste datum inleveren gevulde/versierde schoenendoos)
22 november t/m 26 november 10 minuten gesprekken op aanvraag
2 december nieuwe Update
3 december Sinterklaasfeest
20 en 21 december adviesgesprekken
voortgezet onderwijs groepen 8
22 december kerstviering
24 december MIDDAG vrij alle groepen
25 december t/m 9 januari kerstvakantie

Nieuws over nieuwe
maatregelen n.a.v. de
corona persconferentie
volgt z.s.m. via een
aparte e-mail

INLOOPOCHTENDEN GROEPEN 3-8 VAN 27 OKTOBER TOT DE KERSTVAKANTIE

WOENSDAGEN 8.20 uur - 8.30 uur

SCHOENENDOOSACTIE
Van maandag 8 november t/m vrijdag 19
november staat onze jaarlijkse goede
doelenactie gepland. Dit jaar is gekozen voor de
‘Schoenendoosactie’
(www.schoenendoosactie.nl).
Met de Schoenendoosactie toveren onze leerlingen een schoenendoos om tot een kostbaar geschenk
voor een kind in armoede. Dat rode autootje, een setje kleurpotloden, nieuwe tandpasta…het betekent
zoveel voor een kind in nood, zoals bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp in Griekenland.
De kinderen krijgen allemaal een folder mee naar huis waarin staat wat er in de schoenendoos mag en
wat juist niet. Lees deze folder dus even goed door Klik HIER.
In de loop van de actieweken mogen de schoenendozen
gevuld meegenomen worden naar school. Wij gaan dan
samen met de kinderen de dozen mooi versieren. Op vrijdag
19 november moeten alle dozen, gevuld én versierd,
klaarstaan op de Klaroen.
Om de dozen te verzenden, vragen we voor elke
schoenendoos een bijdrage van € 5,00. Dit bedrag mag u in
de envelop stoppen (zit bij de folder) en bij de leerkracht van
uw kind inleveren. Het is ook mogelijk (liever nog) om het
over te maken met een QR-code die op de envelop staat.

Wij zijn er ons van bewust dat € 5,00 voor sommige ouders een
behoorlijke uitgave kan zijn. Helemaal wanneer er meerdere kinderen
bij ons op school zitten.
Daarom mogen de kinderen van groep 7 en 8 lege flessen verzamelen
(kinderen van andere groepen mogen dat natuurlijk ook, als ze dat leuk
vinden). Met het geld dat we daarmee ophalen, kunnen we ervoor
zorgen dat elke schoenendoos verstuurd kan worden.
Let op, de lege flessen moeten niet ingeleverd worden bij school. Het is
de bedoeling dat het statiegeld van de flessen bij de leerkrachten wordt
ingeleverd.
Het is fijn om de kinderen op deze manier te leren delen.
We hopen op een geslaagde actie.
De commissie Goede doelen

KLAROEN MAARSSEN DUURZAMER DAN OOIT…..
Terwijl we overal om ons heen zien dat de klimaatdoelen niet gehaald worden, ligt
Klaroen Maarssen wel mooi op schema. In de herfstvakantie zijn allerlei
werkzaamheden gestart en zelfs al afgerond die van de Klaroen een duurzamere
school maken.

LED VERLICHTING
Alle lokalen en overige ruimtes zijn nu voorzien van LED verlichting.
Daarmee besparen we heel veel energie.

WATERBESPARING
Ook zijn vrijwel alle draaiknop kranen vervangen door drukknoppen.
Daarmee besparen we heel veel drinkwater.

ZONNEPANELEN
En inmiddels is er begonnen met de plaatsing van maar liefst

138 zonnepanelen op het dak van de Klaroen.

de

ONZE VERKEERSOUDER……
Nu de temperatuur gaat dalen en het weer
regenachtig wordt, merken we dat steeds meer
kinderen met de auto naar school gebracht worden.
We ervaren nu al veel meer drukte in de straten rond
de school bij de begin- en eindtijden.
Vaak worden kinderen vlak voor de school afgezet,
waardoor de verkeerssituatie steeds
onoverzichtelijker wordt.
Ook wordt er soms op zebrapaden en trottoirs
geparkeerd en ondertussen fietsen onze leerlingen
kriskras tussen al deze obstakels door naar school.
Ook zien we auto's soms tegen het verkeer in wegrijden, soms gehaast en met hoge snelheid.
Het wordt er allemaal niet veiliger op voor uw kinderen en onze leerlingen.
Hierbij vragen we u zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Een paraplu of regenjas kan
uitkomst bieden.
Komt u toch met de auto, stop of parkeer dan wat verder van de school, dan houden we het voor de school veilig
(dus niet voor de hekken stoppen of parkeren aub).
Onze verkeersouder van de Klaroen: Peter Faulhaber, die namens al onze ouders en leerlingen de veiligheid
rond de school in de gaten houdt, wil u graag ook onderstaande boodschap meegeven.
Beste ouders/verzorgers,
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Peter Faulhaber, verkeersouder op de Klaroen.
Dit doe ik intussen al bijna 10 jaar. Mijn oudste zoon heeft hierop school gezeten en mijn
jongste zoon zit in groep 8.
Samen met docenten, leerlingen en ouders/verzorgers willen we graag een veilige
verkeerssituatie rondom school hebben. Leerlingen moeten veilig van en naar school kunnen
gaan, samen met de ouders/verzorgers of later in de midden- en bovenbouw alleen.
Leerlingen krijgen ook hun eerste verkeerslessen op school. Rondom de Klaroen is het een veilig plek voor de
leerlingen om dit in alle rust te leren.
Wij willen dan ook graag dat ouders hun kind(eren) het liefst lopend of op de fiets naar school brengen. Lukt dit
niet, dan verzoeken wij de ouders vooral rondom de school rekening te houden met de kinderen, door uw snelheid
aan te passen en extra goed op te letten. Immers, leerlingen willen nog weleens op onverwachte momenten de
straat oversteken of met fietsen iets meer te slingeren.
Doe mee en zorg ervoor dat alle leerlingen veilig naar school en naar huis kunnen gaan!
Peter Faulhaber
Verkeersouder

BRUNA KINDERBOEKENWEEKACTIE
Alle ouders en kinderen bedankt voor het inleveren van kassabonnen van
de Bruna tijdens de kinderboekenweek.
Het totaalbedrag aan jeugdboeken op de kassabonnen was € 349,60
De Klaroen mag nu boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek t.w.v.

€ 69,92.
Bruna Maarssen Diependaalsedijk 2
3601 GK Maarssen

GEZOCHT…… OUDER(S) VOOR EHBO LESSEN GROEPEN 8
Welke ouder komt onze EHBO
ouder helpen??
Al jarenlang verzorgen ouders van
de Klaroen EHBO lessen in de groepen 8.
Vorig jaar is een EHBO ouder gestopt en dus zijn we op zoek naar
een nieuwe ouder.
Samen met koppel Eveline van der Velden (moeder van Teun en
Saar Vos), Pitrie de Geus (moeder van Cherise en Terence) en

koppel Michiel van Oosten (vader Renée en Inke) en de
nieuwe ouder (u ?) vormen jullie een EHBO team.
De lessen starten na de kerstvakantie op dinsdag tussen 11.00- en
12.00u (10 x een les van een uur)
Materialen, lesboeken enz. zijn natuurlijk al aanwezig.
Handig is het wel als u enige medische achtergrond/ kennis heeft.
Verder is het gewoon leuk om kinderen van deze leeftijd de basisprincipes bij te brengen van EHBO deels in
theorie, maar ook in praktijk.

Wie versterkt ons EHBO team?
Opgeven kan via wverkerk@vechtstreekenvenen.nl.
Natuurlijk kunt u ook eerst een gesprekje voeren met Eveline over de inhoud van deze leuke taak (bereikbaar via
evelinevelden79@hotmail.com )

PARRO OUDER APP

KLAROEN OP FACEBOOK

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

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
Meijer terecht : tso.klaroenmaarssen@eigenenwijzer.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 06-22539052 of via het mailadres tso.klaroenmaarssen@eigenenwijzer.nl (let op
nieuw nummer per oktober 2021 bereikbaar Maandag 11:30-13:15, Dinsdag 11:30-14:30, Donderdag 11:3013:30). U kunt ook de voicemail inspreken.
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 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).
Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen.
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).

De VREEDZAME SCHOOL OUDERINFORMATIE

WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school
BLOK 3
DOWNLOAD Kletskaarten:
• gr 1/2 – kletskaart blok 3
• gr 5 – kletskaart blok 3
• gr 6 – kletskaart blok 3
• gr 3 – kletskaart blok 3
• gr 4 – kletskaart blok 3

Stagiaires stellen zich voor

Mijn naam is Kim van Walstijn.
Ik doe de BBL opleiding onderwijsassistent op het Welzijn College in Utrecht. Ik zit op dit
moment in leerjaar 1 en loop mijn stage in groep 6/7B. Ik ga met veel enthousiasme dit
nieuwe schooljaar in! Ik vind het erg leuk te ondersteunen in en buiten de klas. Ik heb de
passie voor het onderwijs vorig jaar ontdekt op de Schepershoek tijdens mijn snuffelstage. Ik
vind het erg leuk de ontwikkeling en vooruitgang te zien bij de kinderen. Ik hou erg van
sporten, maar ook zeker van een lekker avondje netflix op de bank.
Met vriendelijke groet,
Juf Kim

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!
Sophie
Dhikra
Leen
Merlijn
Moussa
Rozan

9-11
11-11
27-11
17-12
20-12
29-12

1a
1c
1c
1b
1c
1a

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!

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 november juf Lieke (groep 8b)
12 november meester Martijn (conciërge)
15 november meester Wim
29 november juf Marianne (groep 8b)
7 december Lorena (medewerker Tienerclub)
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

