
  

 

 

 

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

    
 
 

AGENDA DECEMBER 2021 
 

• 2 december nieuwe Update  
• 3 december Sinterklaasfeest. Alleen in de school, zonder ouders, aankomst op het plein 

in verband met coronamaatregelen*.  
• 3 december middag alle groepen vrij 
• 20 en 21 december adviesgesprekken voortgezet onderwijs  groep 8  
• 22 december kerstviering zonder ouders i.v.m. coronamaatregelen* 
• 24 december MIDDAG alle groepen vrij 
• 25 december t/m 9 januari kerstvakantie 

 

AGENDA JANUARI 2021 
 
• 10 januari eerste schooldag 2022 
• 10 januari controle hoofdluis 
• 25 januari studiemiddag, alle groepen ‘s middags vrij 

 
 
* Hier ziet u een foto van de aankomst van Sint in 2019. Vol verwachting klopte ons hart.  
Het protocol voor primair onderwijs is op 29 november zodanig aangescherpt dat we de 
Sinterklaas viering helaas helaas weer zonder publiek en ouders moeten doen dit jaar.  
  
Het protocol  zegt:  
 
Groepsactiviteiten 
zoals december 
vieringen, sportdagen 
en musicals kunnen 
alleen georganiseerd 
worden in de school, 
zonder aanwezigheid 
van ouders en 
externen.    
  
Er mogen geen 
evenementen met 
publiek en ouders 
georganiseerd 
worden.  

 

 
 

december 2021 
 



 

 

SINTERKLAAS & KERST 
 
De Sint zal morgen op 
school verschijnen op 
een ros. Maar wat 
voor een ros ?   
Er komen 2 
vrouwelijke roetveeg 
pietjes mee. 
 
De Sint zal in de 
groepen 1-2 en 3-4 
langs gaan en alle 
kinderen daar even 

  

spreken. In 5-6-7-8 zijn de kinderen druk met de surprises en de Sint gaat ook daar even 
langs. 

 

 
 



 

 

Welkom 
 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we vanaf januari 2022 versterking krijgen bij de kleuters. 
Sanne Overmars wordt de nieuwe kleuterjuf op maandag en dinsdag. Afgelopen maanden heeft 
onze rots in de branding Ria Verhoef ingevallen in groep 1-2. Juf Ria blijft betrokken want zij zal 
op dinsdag en donderdag middag op school werken.  
 
Sanne stelt zichzelf even voor.  

 

Beste ouders, 

 

Ik ben Sanne, 35 jaar en woon sinds een 

aantal weken met mijn vriend Jos en 

dochter Lymee van 9 maanden in 

Nieuwegein. Daarvoor heb ik 16 jaar in 

Utrecht gewoond.  

De afgelopen 10 jaar heb ik op een 

school in Utrecht gewerkt, waarvan 9 

jaar fulltime. Ik heb een aantal jaren 

instroomgroep gedaan, 2 jaar kleuters 

(groep 1/2) een aantal keer groep 3 en 

2 jaar groep 6.  

 
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben gestart met een tweejarige opleiding in 

Maarssen tot holistisch therapeut, gericht op Nieuwetijdskinderen. Daarnaast blijf ik 2 

dagen in de week als juf werken. Tot de zomer in ieder geval bij de kleuters op de 

Klaroen!  Ik heb er veel zin in. Een school omgeven door weilanden waar je de 

vogels kunt horen fluiten, wie wil daar nu niet werken :) 

 

In mijn vrije tijd ben ik natuurlijk veel met mijn gezin. Verder lees ik graag, 

mediteer ik veel, luister ik graag naar podcasts, sport ik graag, ben ik graag 

buiten in de natuur en verder probeer ik vooral om juist niet te druk te zijn ;) 

Ik hoop jullie snel te ontmoeten. 

 

Hartegroet, Sanne 

 

 

 



 

 

 

TAFELS OEFENEN 

 
De juf of meester vraagt: Willen jullie thuis de tafels oefenen? 
 
Vanaf groep 4 zijn de tafels (keersommen, vermenigvuldigen) 
belangrijk bij het rekenen. In groep 4 worden alle tafels tot 10 
aangeboden. De kennis van de keersommen is in de hogere 
groepen belangrijk bij het leren delen, maar ook bij het 
vermenigvuldigen en delen met grotere getallen. Ook bij de 
verhoudingstabellen, procenten en breuken speelt de 
geautomatiseerde kennis van de keersommen een rol.  
 
Kortom: ken je de tafels uit je hoofd en door elkaar, dan helpt 
je dat erg bij het rekenen! 
 
Maar hoe kun je oefenen van de tafels thuis oppakken? 

● Vindt uw kind het leuk om te zingen? Zoek samen      

op youtube naar een tafelrap of tafellied. (Vooral bij het aanleren van de tafels.) 

● Is uw kind graag in beweging? Laat uw kind de tafel opzeggen tijdens het trampolinespringen, 

overgooien of de trap oplopen. Samen kunnen jullie de tafel opzeggen, waarbij uw kind het 

antwoord noemt. U kunt verschillende sommen noemen, uw kind noemt het antwoord. 

● Houdt uw kind van spelletjes op de tablet en laptop? Kijk dan eens naar de spelletjes 

Tafelmonsters, tafeltrainer of tafelkluis. Op de laptop kunt u ook kijken naar de sites 

tafeldiploma.nl, rekentoppers.nl of tafelsoefenen.nl. 

● Hang een tafelposter op (bijvoorbeeld op de wc) óf hang juist enkele moeilijke sommen (met 

antwoord) op. Tafelposters zijn in alle soorten en maten te vinden op internet)  

● Plan een vast moment in om kort te oefenen óf kies verloren momenten, zoals tijdens het 

autorijden óf tijdens het koken. Vaak en kort herhalen werkt het beste. 

 
 
Strategieën bij de keersommen 
Weet uw kind van een som het antwoord niet, dan kunnen de volgende strategieën helpen om de som 
vlot uit te rekenen.  

● de omkeerstrategie (8x4=4x8) 

● verdubbelen (3x4=12 dus 6x4= het dubbele van 12 is 24) 

● halveren (10x4=40, 5x4=20, de helft van 40) 

● ééntje meer (10x4=40, dus 9x4= één groepje minder, dus 4 minder is 36) 

● ééntje minder (5x7=35, dus 6x7=één groepje meer, dus 7 meer is 42) 

 
 

Wilt u nog meer lezen 
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/tafels-oefenen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OPROEP 

 
Drinkpakken sparen voor de techniekjuf groep 5 t/m 8  

 
Zoals u weet hebben de leerlingen van de bovenbouw op vrijdag techniekles van Juf Ingrid. Voor een 
volgend thema heeft de juf voor elke leerling een drinkpak nodig.  
Het gaat om de pakken met houdbaar drinken, zoals sap, chocomelk en Fristi.  
Deze pakken zijn te herkennen aan de zilverkleurige binnenkant.   
 

   
 
Als u de “oortjes” aan de bovenkant openvouwt, kunt u die er makkelijk afknippen en heeft u een 
beginnetje om de hele bovenkant er af te knippen. 
De onderkant is iets lastiger, maar met een goede schaar lukt dat ook, zie foto 3. 
En dan het pak langs de naad openknippen, zie foto 4. 
Het platte resultaat, zie foto 5, graag naspoelen en inleveren bij de leerkracht of direct bij de 
Scheikundejuf. 
 

  
 
Bedankt! 
De Scheikundejuf 
 
 
 



 

 

 
 
 

GEZONDE TUSSENDOORTJES  
 
Op school geven wij  graag het goede voorbeeld voor een gezonde levensstijl. Daarom vragen we u om 
geen ongezonde tussendoortjes mee naar school te geven. Dus geen zakje snoep, chocola of chips. 
Rond 10 uur eten en drinken de kinderen een banaan, of een verantwoorde koek.   
 

 

Voor inspiratie wat u tussendoor kunt geven aan uw kind tussen de 4-13 jaar kunt u kijken op de website 

van het voedingscentrum:  

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-aan-mijn-

kind-4-13-jaar-.aspx 

 

 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 

 

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

 GROEP 1/2   

 GROEP 3   

 GROEP 4 

 GROEP 5     

 GROEP 6 
 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-aan-mijn-kind-4-13-jaar-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-aan-mijn-kind-4-13-jaar-.aspx
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3-4_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5-6_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf


 

 

 
HANDIGE DOWNLOADS  
 

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

 
 

 
 
      GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 

Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar 

Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17 

Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan 

ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo 

wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 

Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans! 

Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4 

Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er 

is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en 

Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van David. 

 

Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens! 

Lucas 1: 5-56 

De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind 

krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een 

engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk 

met haar te delen. 

Week 51 ( 20/12 – 24/12) Heb je het al  

gehoord?  Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en 

Matteüs 1: 18-25 

Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind 

geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal 

vast naar zijn vader genoemd worden!’ 

Maar dit kind krijgt een naam die vooral 

naar God verwijst. In Betlehem wordt Jezus 

geboren, de lang verwachte Zoon van 

David. Herders zijn de eersten die het 

horen. Zij brengen het goede nieuws verder 

de wereld in.  
 

 

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/


 

 

 



 

 

Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen! 

Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, 

TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen 

graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en 

tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is er een 

speciale collectie beschikbaar met ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 

jeugdtijdschriften. 

 Superboek.nl 

De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via 

superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire titels 

van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en 

Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, 

Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat 

gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app (voor iOS en 

Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo 

wordt het voor deze leerlingen makkelijker en leuker om te 

lezen. 

 Gratis lid tot 18 jaar 

Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij 

inschrijving is de toestemming van ouders nodig. 

Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl 

 

 

 
OVERBLIJVEN /TSO (tussenschoolse opvang) 

 
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,75 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: 06-27125909. 
 
 

https://www.superboek.nl/
https://www.superboek.nl/
https://www.superboek.nl/
https://apps.apple.com/nl/app/daisylezer/id524333736
https://apps.apple.com/nl/app/daisylezer/id524333736
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dedicon.daisylezer2&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dedicon.daisylezer2&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dedicon.daisylezer2&hl=nl
https://www.superboek.nl/
https://www.superboek.nl/
http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@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 06-27125909. 

 


