3 FERUARI 2022

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 FEBRUARI / MAART 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 februari vanaf 9.00u inschrijven planning 10 minuten gesprek
11 februari 12.00u sluiting inschrijving 10 minuten gesprek
11 februari warme truiendag (meer info verderop in de Update)
14 februari leerlingrapport 1
14 t/m 25 februari (in deze twee weken) 10 minutengesprekken voor alle ouders groepen 1 t/m 7
(online, uitnodiging volgt)
28 februari t/m 6 maart voorjaarsvakantie
1 maart nationale complimentendag
9 maart hoofdluiscontrole (onder voorbehoud coronamaatregelen)
10 maart nieuwe Update
13 maart gezin-school-kerk dienst (onder voorbehoud coronamaatregelen)
Week van 14 maart project Lentekriebels
15 maart leerlingenraad (onder voorbehoud coronamaatregelen)
16 maart studiedag (alle groepen vrij)
16 maart Klaroen stembureau gemeenteraad verkiezingen
17 maart Kangoeroe rekenwedstrijd (zie verderop in deze Update)
22 maart klankbordgroep (onder voorbehoud coronamaatregelen)
27 maart zomertijd

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

VREEDZAME SCHOOL OUDER INFORMATIE
WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR
nieuwsbrief_ouders_blok_4
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W4Kangoeroewedstrijd GROEP 5 T/M 8
De W4Kangoeroewedstrijd is een rekenen wiskundewedstrijd die jaarlijks in
maart op heel veel scholen wordt
georganiseerd en door heel veel
leerlingen wordt gemaakt. In Nederland
doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee
op 2350 scholen. Na het succes van vorig jaar doen we ook dit jaar weer mee voor de groepen 5 t/m 8. De
wedstrijd zal op donderdag 17 maart op school worden gehouden.
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits
van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke?
Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.
Lijkt je dit wat? Zit je in groep 5 t/m 8? Geef je dan vanaf maandag 7 februari en vóór 18 februari op bij jouw
leerkracht.

KUNST BIJ DE KLEUTERS…
Het thema kunst bij de kleutergroepen is in volle
gang. We ontdekken over kleuren, mengen,
soorten verf en natuurlijk over de schilders van
vroeger. Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh,
Mondriaan, Kandinsky, Keith Haring; noem ze maar
op. Samen met de katten Pim en Pom leren we
over de schilderijen en over de manier van werken.
We maakten een korenveld met kraaien à la
Vincent van Gogh, met alleen maar streepjes. We
oefenen veel met meten, lengte en omtrek want AL
onze schilderijen krijgen natuurlijk een echte lijst!

Nationaal programma onderwijs: INZET THEMA DAGEN
Zoals u heeft kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven worden er vanuit Nationaal Programma Onderwijs gelden
themadagen ingepland.
Hieronder leest u op welke dag de groep van uw kind een thema dag heeft. De eigen leerkracht staat dan niet
voor de groep. Misschien handig dit alvast over te nemen in uw agenda, er volgen namelijk geen aparte mailtjes
meer over (tenzij de datum wijzigt).
Week 6
07-02-2022

11-02-2022

thema
*Weet wat je eet
*Brainpower
*nog niet bekend
*Vraag het de natuur zelf
*Brainpower
*seizoenverhalen
*nog onbekend
*nog onbekend
*Bootcamp4kids

groep
1/2B-Linda
5A -Linda
1-2A - Rosa
4A - Renske
6A - Sabine
1/2C - Wilma
3B - Renate
7a - Gera
6-7B - Lotte

docent
Mia Tolen
Alina Patiwael - Weijer
Nog niet bekend
Ineke Bams
Alina Patiwael - Weijer
Chava Pappie - Simons
Nog onbekend
Nog onbekend
Rissa Etty

Week 7
15-02-2022

*Vraag het de natuur zelf

3a -Eveline

Ineke Bams

08-02-2022

10-02-2022

In volgende Updates informeren we u over de planning van themadagen na februari 2022

VOEDSELMIDDELENTECHNOLOOG OP DE KLAROEN
Deze vrijdag (28-01) bracht de Scheikundejuf een voedseltechnoloog
mee. We hebben het gehad over wat duurzaam en gezond eten is.
Hoe kan je door middel van bijvoorbeeld plannen zorgen dat je minder
eten weggooit en welke groenten zijn het duurzaamst? Die blijken te
groeien in Nederland en bij elk seizoen horen bepaalde soorten.
Tenslotte hebben we zelfs een meelworm gegeten als alternatief voor
vlees, maar daar is Nederland toch nog niet helemaal klaar voor.
De leerlingen hebben ook een huiswerkopdracht (groep 5 t/m 8)
meegekregen: Een nieuw product verzinnen. Wat mis jij nog in de
supermarkt? Misschien zit je al heel lang op een idee voor een nieuwe
limonadesmaak, of een groente die lekkerder is als hij op een bepaalde
manier wordt bereid. Volgende keer neem ik mijn notitieblok mee en
gaan we het er over hebben!
Groetjes,
Katinka (Voedselmiddelentechnoloog)

WARME TRUIEN DAG
>>> 11 FEBRUARI <<<<

VOOR ALLE GROEPEN van de Klaroen
Duurzaamheid
De lessen voor de groepen 5 t/m 8 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

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 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van mensen kan
betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van
de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).

Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement of afzijdigheid.
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van het grote feest en de bruidsmeisjes (Matteüs 5, 11, 14 en
25).

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!

Pip
Karsten
Chelsy
Danas
Toon
Milan
Gijsje
Faas
Stef

2-2
7-2
19-2
12-3
15-3
19-3
4-4
12-4
12-4

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

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






2 februari juf Renate groep 3b
7 februari juf Ingrid (Peutergroep en VSO/BSO)
28 februari juf Eveline groep 3a
2 maart M’hamed (schoolschoonmaker)
27 maart juf Bianca groep 4b

VERJAARDAGEN LEERLINGEN

