
  

 

 

 

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

    
 

 
        AGENDA MAART & APRIL 2022 
 

• 28 februari t/m 6 maart voorjaarsvakantie 
• 10 maart nieuwe Update 

• 16 maart studiedag ( alle groepen vrij) 
• 24 maart ouderavond bovenbouw over online veiligheid 
• 27 maart Gezin-school-kerk dienst ( let op zomertijd)  
• 6 april verkoop actie (eerste inzameling voor groen schoolplein)  
• 7 april nieuwe update 
• 14 april Paasviering en paaslunch op school ( 8.30 tot 14.00 uur school) 
• 20 tm 22 april eindtoets groep 8 
• 22 april koningsspelen  
• 25 april tm 8 mei meivakantie ( 27 april Koningsdag, 5 mei bevreidingsdag en 8 mei 

moederdag) 
 
 

DE KLAROEN IN DE PERS 
 

 

MAART 2022 
 



 

 

 

De ambtsketen van de burgemeester 
is 10 jaar geleden ontworpen na de 
fusie van Maarssen, Breukelen en 
Loenen a/d Vecht. De schakels in de 
ketting bevatten kenmerkende 
elementen die de 12 kernen van 
Stichtse Vecht symboliseren. 

 
Voor Tienhoven is dat de molen de 

Trouwe Waghter. 

 
\ 
 

 

24 MAART OUDERAVOND ONLINE VEILIGHEID 
  
In de online wereld worden strafbare feiten gepleegd. Vooral jongeren hebben niet altijd door 
waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote 
gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn.  
 
De kinderen van groep 7- 8 hebben aan het begin van dit schooljaar voorlichting gekregen 
van bureau Halt over online veiligheid. Besproken zijn de gevolgen van grensoverschrijdend 
gedrag van jongeren op het internet.   
 
Wilt u meer weten over de voorlichting die uw kind heeft gekregen? Op donderdag 24 
maart om 19.30 uur komt de docent van Halt een presentatie op school geven voor 
ouders. Komt u ook?  
 
Op de ouderbijeenkomst krijgt u informatie over de online wereld en over de voorlichting die 
uw kind heeft gekregen. Ouders wordt uitgelegd hoe het puberbrein werkt en waarom 
jongeren gevoeliger zijn voor grensoverschrijdend gedrag.  
 
Ook krijgt u tips hoe het gesprek aan te gaan over hoe grenzen te stellen en toezicht te 
houden. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen ouders een informatieblad mee over 
opvoedvaardig-heden mee en tips over hoe zij met hun kind in gesprek kunnen gaan. 
Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid bezoekers, verzoek ik u zich  aan 
te melden op gcaviet@vechtstreekenvenen.nl 



 

 

 
 
Eens in de 2 jaar verzorgt school samen met de kerk een kinderdienst in de kerk 
van Tienhoven. Dit jaar is dat op zondag 27 maart. De kinderen bereiden iets voor 
dus we hopen dat alle gezinnen uit Tienhoven zondag zien.  

 



 

 

  BOMEN KAP    
 
  Het is u vast niet ontgaan. De bomen rondom de Klaroen zijn gekapt. Een tastbaar feit dat de    
   verbouwing er nu toch echt van gaat komen. Zoals u in onderstaande bewonersbrief kunt   
   lezen, gaat de bouw van het nieuwe dorpshuis dit jaar van start. De planning schuift nog    
   steeds dus of de sloop deze zomervakantie gehaald wordt is de vraag.    
 

 
 

Op onderstaande dagen kunt u tussen 8.15 en 8.29 uur  

met uw kind de klas in.  

 

Kleuters  Groep 3-4 
Rond de 1e en de 15e van de 
maand 

Groep 5-6 en 7-8          
Rond de 30ste van de 
maand 

   

Elke vrijdag  Donderdag 10 maart  
Vrijdag 1 april 2022 
Woensdag 13 april  
Donderdag 19 mei 
Woensdag 1 juni 
Woensdag 15 juni 
Vrijdag 1 juli 

Donderdag 31  maart 
Vrijdag 22 april 
Dinsdag 31 mei 
Donderdag 30 juni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

WOENSDAG 6 APRIL VERKOOP ACTIE     
 
Al een tijdje zijn we met fondsenwerving bezig om de financiering voor een vernieuwd 
schoolplein rond te krijgen. We zijn halverwege maar het is voorlopig nog niet rond. Intussen 
hebben we op school grote schoonmaak gehouden en op 6 april vanaf 13.00 uur verkopen wij 
school- en kinderspullen die bruikbaar zijn. Voor kleine prijsjes. 
Wij hebben op school een winkel ingericht waar dit soort spullen te koop zijn: 

  

letterstempels, school materialen, letterkaart, oude lesstoeltjes en tafeltjes, 
poppenhoek spullen als fornuisje, oven, kinderboeken 

  
Kleine voetbal doeltjes, rolschaatsen, schaatsen, helmen, kofferset, oude 
wereldkaarten, slippers, wetsuits, reddingsvesten.  
De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg van een nieuw schoolplein.  

Komt u ook op woensdag 6 april?  



 

 

 

 
OUDERLOKAAL 
 
https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/activiteiten 
 
09 maart :  International Breakfast Morning bij 
Mama Lokaal Maarssenbroek 
 
17 april :     Paaseierjacht Stichtse Vecht 
 

 
Mama Lokaal Maarssenbroek is 2 x per week open. 
Op woensdag-en vrijdagochtend van 10:00-11:30 uur zijn (aanstaande) moeders met 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar van harte welkom om  andere moeders te ontmoeten 
samen met hun kind(eren). Er wordt altijd wel wat leuks georganiseerd.  
 
Alle activiteiten sluiten zoveel mogelijk bij de leeftijden van de kinderen aan en natuurlijk ook 
bij de interesses van de mama's! Voor de allerkleinsten is er naast de georganiseerde 
activiteiten altijd wel iets leuks te knutselen en kan er in de mooie ruimte van Second Base 
volop gespeeld worden met elkaar. Uiteraard zijn papa's ook van harte welkom bij het Mama 
Lokaal! Onder het genot van een kopje koffie kan er gekletst worden met elkaar over de ups 
and downs van het ouderschap en de dynamiek van het opvoeden. De Mama Lokaal Kletspot 
staat standaard op tafel voor inspiratie, tips en leuke opvoedthema's. Op verzoek kunnen we 
ook speciale gasten uitnodigen zoals een draagdoekcoach, lactatiedeskundige, pedagoge, 
etc. 

 

 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE  
 
 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5           
WE DRAGEN ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ 
DOWNLOAD Kletskaarten.  
Klik op de groep van uw kind hieronder: 

 kletskaart_groep 1/2  blok5 
 kletskaart_groep 3_   blok5 
 kletskaart_groep 4_   blok5 
 kletskaart_groep 5_   blok5 
 kletskaart_groep 6_   blok5 

 

 

 
 

https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/activiteiten
https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/event/international-breakfast-morning-mama-lokaal-maarssenbroek
https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/event/international-breakfast-morning-mama-lokaal-maarssenbroek
https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/event/paaseierjacht-stichtse-vecht-0
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief_blok_5_2011_03021.doc
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief_blok_5_2011_03021.doc
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok5.pdf


 

 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 
 

 

Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij 

hebben je nodig 

Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30 

De leerlingen van Jezus komen ’s 

nachts in een storm op het meer 

terecht. Jezus loopt over het water 

naar hen toe. Aan de overkant van 

het meer komen veel mensen die 

hem nodig hebben naar Jezus toe. En 

ook in de omgeving van Syrus wordt 

zijn hulp gevraagd, door een vrouw 

met een zieke dochter. 

  

Week 11 ( 14/03 – 18/03) Zie je al wat? 

Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26 

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later geeft 

Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede keer dat 

Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man 

genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer. 

Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen 

Marcus 8: 27 - 9:29 

Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor 

doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen 

staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen 

Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen. 

 

Week 13 (28/03 - 01/04) – De hoofdprijs 

Marcus 10: 13-27 en 35-45 

Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke man 

komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom weg 

kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later 

een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen 

dient. 

 
 
 

 

 



 

 

CLUB FIT 4 

 
Club Fit 4 is een gecombineerde leefstijlinterventie van twee 
jaar (gratis), uitgevoerd door een projectleider (Luuk Fugers), 
sportdocent (ook Luuk Fugers) en leefstijlcoach (Christa 
Schilperoort). In de eerste maanden vinden plaats een 
intakegesprek, vier ouderbijeenkomsten en negentien 
groepslessen voor kinderen (vijf met hun ouders en vier bij 
verenigingen). Daarna volgt een vervolgprogramma met zeven 
terugkombijeenkomsten voor het gezin.  
  
Deelnemende kinderen aan de interventie hebben overgewicht 
of obesitas classificatie I, ouders dienen zich echt te 
conformeren aan het programma en deelname is volledig 
kosteloos. 
  
Planning en locatie 
De intakegesprekken, ouderbijeenkomsten en groepslessen 
zullen allen plaatsvinden bij: 
OSM’75 Atletiek & Recreatiesport, Zwanenkamp 1333, 3607 NZ 
Maarssen 
  

Er zijn twee startmomenten: 
Maandag 4 april 15:45 – 17:00 
Woensdag 6 april 15:45 – 17:00 
Mocht u later zijn dan de startdatum, neem 
dan alstublieft alsnog contact op voor de 
mogelijkheden! 

  
Doorverwijzen of meer informatie 
Aanmelden is mogelijk via deze 
link: Aanmelden Club Fit 4 (4 en 6 april 2022) 
Survey (surveymonkey.com) of via een klik op 
“meld je aan” op de flyer. 
Of  via Luuk Fugers 
op Lfugers@teamsportservice.nl of bel 06-
26346009. 
  
 

Sportieve groet, 
Team Club Fit 

AANMELDEN 
Download Flyer 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldenclubfit4
https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldenclubfit4
mailto:Lfugers@teamsportservice.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldenclubfit4
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/03/Club-Fit-4-flyer-def..pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldenclubfit4
https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldenclubfit4


 

 

 
 

 
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

