2 DECEMBER 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 DECEMBER 2021/JANUARI 2022
december
•
•
•
•
•
•

3 december (MORGEN) Sinterklaasviering (alleen in de school, zonder ouders, geen
inhaalactiviteit op het plein i.v.m. coronamaatregelen)
3 december middag alle groepen vrij
20 en 21 december adviesgesprekken voortgezet onderwijs groepen 8
22 december kerstviering (zonder ouders i.v.m. coronamaatregelen)
24 december MIDDAG vrij alle groepen
25 december t/m 9 januari kerstvakantie

januari
•
•
•
•
•

10 januari eerste schooldag 2022
12 januari hoofdluiscontrole (onder voorbehoud coronamaatregelen)
18 januari 8.30u leerlingenraad (onder voorbehoud corona maatregelen)
25 januari studiemiddag (alle groepen ’s middags vrij)
25 januari 19.00u klankbordvergadering

Nieuws over coronamaatregelen ontvangt u altijd via
aparte e-mailberichten niet via de Update

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE
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 3 – kletskaart blok 3
 gr 4 – kletskaart blok 3
 gr 5 – kletskaart blok 3
 gr 6 – kletskaart blok 3

HOERA, JULIAN IS GEBOREN!
Op 19 november is onze zoon en broertje Julian
geboren!
Het is altijd even wennen maar we zijn er super blij
mee en de kleine man doet het hartstikke goed.
Julian en ik zullen snel een keer op school
langskomen.
Groetjes,
Juf Sharon

HOERA, LIAM IS GEBOREN!
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Klaroen,
Met veel plezier stel ik jullie voor aan onze zoon Liam van Schaik.
Op 3 november 2021 is hij geboren. Onze start was wat onrustig,
maar inmiddels zijn we alweer even thuis en maken we het
allemaal goed. Liam is een lief, tevreden baby’tje en Julia is super
trots als grote zus.
Hopelijk tot snel!
Groetjes,
Juf Inge

BELEID MOBIELE TELEFOONS EN SMARTWATCHES KLAROEN
In onze schoolgids staan de schoolregels en afspraken. Eén ervan is dat leerlingen in principe geen mobiele
telefoon meenemen naar school (tenzij een afspraak gemaakt is met de juf of meester.
Mobieltjes zijn dus niet toegestaan op het plein of in de school, alleen als het echt
noodzakelijk is in overleg met de leerkracht (en altijd op eigen risico!). Deze mobiele
telefoons worden dan altijd ‘s morgens ingeleverd bij de leerkracht. Uw kind kan zijn/haar
mobieltje na schooltijd weer ophalen.
Steeds meer leerlingen hebben nu ook een smartwatch met app- en telefoonfunctie.
Voor horloges met deze functies gelden dezelfde regels als die van de mobiele telefoons.
Bij binnenkomst inleveren bij de juf of meester en na schooltijd weer afhalen (beter dus
om mobiele telefoons en smartwatches met deze functies thuis te laten).

EVEN VOORSTELLEN ….MEESTER FLORIS
Ik ben Floris van der Horst, woonachtig in Zeist en ik ben 34 jaar. Ik ben
getrouwd met Yvette en ik heb twee prachtige kids, een dochter van zes
en een zoon van drie. Mijn hobby’s zijn voetbal en kickboksen.
Ik ben momenteel werkzaam als leerkracht bewegingsonderwijs in
Amsterdam en ga binnenkort de overstap maken naar de Klaroen in
Maarssen, waar ik een nieuw bewegingsklimaat wil gaan realiseren binnen
de school.
Ik zal drie dagen werkzaam zijn voor de Klaroen en anderhalve dag voor
het Kompas en tot slot zal ik een halve dag bovenschools aan de slag gaan
om deze mooie uitdaging binnen Vechtstreek en Venen te realiseren.
Ik heb heel veel zin om het bewegingsonderwijs op de kaart te zetten en
met de kids dit avontuur aan te gaan en lekker te sporten :D.

KERSTVIERING
Kerst komt er weer aan!
Wilt u uw kind komende week een glazen potje mee naar
school geven? Het formaat maakt niet uit, zorg wel dat er een
waxinelichtje in past.

Mocht u er meer dan één hebben, is dat
natuurlijk altijd goed. Inleveren mag bij
de eigen leerkracht.
Meer informatie over de Kerstviering volgt via de e-mail (het
wordt in ieder geval een kerstviering met de eigen groep i.v.m.
corona maatregelen)

ONDERWIJSONTWIKKELINGEN OP DE KLAROEN

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.
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

DRINKPAKKEN VOOR DE TECHNIEKJUF GROEP 5 t/m 8
Zoals u weet hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 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 z.s.m. inleveren bij de leerkracht

Bedankt!
Juf Ingrid

SCHOENENDOOSACTIE

235

We hebben met elkaar maar liefst
schoenendozen ingeleverd!!!
Wat een prachtig resultaat en een hele bus
vol.
Dank voor de medewerking van iedereen
die zijn steentje heeft bijgedragen!

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 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).
Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat groei doet met
mens en wereld, over grenzen aan de groei.
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen
(Lucas 3 t/m 5).

VAN ONZE VERKEERSOUDER PETER…..
Nu het later licht wordt, 's ochtends kouder en regenachtiger kan zijn, zien we steeds meer dat ouders
hun kinderen met de auto naar school brengen. Begrijpelijk.
Wat we ook zien, is dat de veiligheid van ouders en kinderen die op de fiets komen een probleem gaat
worden.
We zien nu dat ouders hun auto midden op straat, M.A. de Ruyterstraat, stil zetten en kinderen uitlaten.
Behalve dat het niet mag, je auto stilzetten op een doorgaande weg, is het ook gevaarlijk. Er fietsen
namelijk ook leerlingen op deze straat.
Als u uw kind met de auto naar school brengt parkeert u uw auto dan verderop. Niet op straat maar in
een parkeervak. In de afbeelding hieronder heb ik aangegeven met oranje waar wij liever niet dat u uw
auto parkeert en met groen waar u dat wel kan doen.

We weten dat de verkeerssituatie rondom onze school niet super is, maar met goede afspraken komen
we een heel eind.
Peter Faulhaber
Verkeersouder Klaroen

GEZOCHT NIEUWE VERKEERSOUDER!!!
Helaas gaat Peter, na jarenlang gestreden te hebben voor een veilige verkeerssituatie rond de school,
ons aan het eind van het schooljaar verlaten (zijn jongste zoon gaat naar het VO).
Grootste succes van Peter is onze schoolzone!! We hebben er nog dagelijks plezier van.
Wie wil het stokje overnemen van Peter?
We (Peter en Wim) kunnen u precies vertellen wat een verkeersouder doet…..belangstelling?
Mail naar wverkerk@vechtstreekenvenen.nl

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
of
gebruiksaanwijzing inschrijven

BEDANKT……

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!

Leen
Merlijn
Moussa
Rozan
Gyan
Shiven
Vyas
Jaylin
Isabel
Owen
Pip
Karsten
Chelsy

29-11
17-12
20-12
29-12
10-1
10-1
10-1
11-1
13-1
23-1
2-2
7-2
21-2

1c
1b
1c
1a
5a
7b
2c
1c
1a
1c
1b
1a
1c

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!

HET KINDPAKKET

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS











7 december juf Lorena (medewerker BSO 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)
12 januari juf Lotte (groep 6b/7b)
18 januari meester Johan (groep 8a)
19 januari Hafida (schoolschoonmaakster)
25 januari juf Renske (groep 4a)
30 januari juf Marieke (groep 3b)

VERJAARDAGEN LEERLINGEN

