
  

 

 

 

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

    
 

 
AGENDA JANUARI & FEBRUARI 2022 
 

• 10 januari eerste schooldag 2022 
• 25 januari studiemiddag, alle groepen ‘s middags vrij 

• 3 februari nieuwe Update 
• 11 februari warme truiendag ( zie verderop in deze update) 
• 11 februari leerlingrapport 1 
• 14 t/m 22 februari online 10 minutengesprekken voor ouders groep 1 tm 7 ( uitnodiging 

volgt via Parro)  
• 28 februari t/m 6 maart voorjaarsvakantie 

 
 

 
      

 
 
 
De maatregelen rondom corona wisselen dagelijks. 
Hierbij de relevante Informatieve links over corona 
en (schoolgaande) kinderen. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavir
us-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-
onderwijs  
 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-
kinderen  
  

 
 De laatste versie van de beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom 
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Welkom 
 
Hoera! We hebben 8 
nieuwe kleuters in groep 
1-2 
 
Famke Elzinga en  
Mats van Barneveld 
 
Waren in augustus 2021 
onze jongste leerlingen.  

  
In november kwamen er vier leerlingen bij: Mees Bakker, Bastiaan van Deventer ,          
Sofie Roosdorp en Floyd van Renswoude.  In december kwamen Levi Kruijs en Daan 
Peereboom de groep versterken.  
 
We wensen de kinderen en hun ouders een fijne tijd bij ons op school. 
 

 

 

Onderwijs ontwikkeling 
 
Als team zetten we een deel van het NPO-geld in voor een 
rekencursus voor alle leerkrachten en voor de aanschaf van 
rekenmaterialen.  
 
De materialen zijn besteld en de leerkrachten hebben zich 
opgegeven voor een cursus(na schooltijd). Deze cursus is 
specifiek afgestemd op de groep waaraan de leerkracht 
lesgeeft. 

 
Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen in het basisonderwijs. Het programma 
is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van 
didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs. 
 
Het programma omvat cursussen per bouw, verschillende rekenlessen, educatieve 
rekenspellen en oefenmaterialen. Het programma kenmerkt zich door de klassieke interactie, 
coöperatieve spelvormen en  bewegend leren rekenen. 
Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit betere resultaten te krijgen op het gebied van 
rekenen, dat is waar wij voor gaan! Daarnaast zien de leerlingen de lessen en educatieve 
spellen naar verwachting als leuk en betekenisvol, waardoor ze meer plezier in rekenen 
krijgen.  
Leerkrachten zullen na het volgen van de cursusmiddagen in de groepen aan de gang gaan 
met de rekenspellen en oefenmaterialen. We wensen alle leerkrachten en leerlingen veel 
plezier toe bij rekenen! 
 

 



 

 

 

 
 
 
Duurzaamheid 
De lessen tot de voorjaarsvakantie gaan over duurzaamheid. Een lastig begrip waar je steeds 
meer over hoort. Ik ga met de leerlingen onderzoeken waarom duurzaamheid zo belangrijk is 
en vooral wat we zelf kunnen doen om de wereld een stukje duurzamer te maken.  
Ik begin met het zo goed mogelijk uitleggen van de woorden duurzaamheid, milieu en klimaat 
en wat daar allemaal bij komt kijken. De les daarna gaat over recyclen, met behulp van het 
sappak, zie elders in deze nieuwsbrief. Dan komt er twee lessen een voedseltechnologe op 
bezoek, zij gaat de kinderen vertellen over de keuzes die je bijvoorbeeld in de supermarkt kan 
maken en wat de invloed daarvan op de wereld is.  
 
 
De 5e les, 11 februari is het warme 
truiendag, (www.warmetruiendag.nl) in heel 
Nederland gaat dan de verwarming een paar 
graden lager het is de bedoeling dat iedereen 
naar school (en kantoor) komt in een hele 
warme trui en nog een extra sjaal! En dat er 
zo in heel Nederland energie bespaard wordt. 
Natuurlijk doen we daar aan mee! 
De laatste twee lessen gaan we verder met 
duurzaamheid en maken we een “keuze 
machine met een krukas”, zodat de leerlingen 
hun eigen goede voornemen kunnen 
benadrukken 

 
 
Ik hoop dat het een leuke en leerzame lessenreeks wordt! 
Juf Ingrid 
 
 
 
 
 

http://www.warmetruiendag.nl/


 

 

 
OPROEP 

 
Voor elk kind (5 t/m 8) 1 Drinkpak voor de techniekles van 21 januari 

 

Zoals u weet hebben de leerlingen van de bovenbouw op vrijdag techniekles van Juf Ingrid. 
Voor het thema duurzaamheid  heeft de juf voor elke leerling 1 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 
 
 



 

 

 

 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 
                          WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 

 
nieuwsbrief_ouders_blok_4 

DOWNLOAD Kletskaarten: 
 gr 1/2 – kletskaart blok 4   
 gr    3 – kletskaart blok 4  
 gr    4 – kletskaart blok 4  
 gr    5 – kletskaart blok 4  
 gr    6 – kletskaart blok 4  
  

 
 
      GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 
 

 

Week 02 (10/01 - 14/01) – Let op! 

Marcus 1: 1-28 

Lang geleden heeft de profeet Jesaja 

geschreven dat mensen op moeten letten: 

iemand zal de weg voor de Heer vrijmaken. 

Eeuwen later vertelt Johannes de Doper 

dat er na hem iemand komt die groter zal 

zijn dan hij. Zo begint het bijzondere 

verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, 

verandert het leven totaal. 

Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12 

Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die door vier 

vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus mensen 

op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 

Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch? Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 

Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de 

leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om 

op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 

Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog? Marcus 3: 7-30 

Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen die 

hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft. 

 
 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-1_2-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-3-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-4-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-5-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-6-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf


 

 

 
HANDIGE DOWNLOADS  
 

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

 
 

 
 
 

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. 
 
 
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. 

 

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

