
  

 

 

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 MAART/APRIL 2022 
 

• 9 maart schoolvoetbal teams jongens groepen 5/6 
• 15 maart leerlingenraad  
• 15 maart 19.30u MR vergadering 
• 16 maart schoolvoetbal teams meisjes groepen 5/6 
• 16 maart studiedag (alle groepen vrij) 
• 16 maart Klaroen stembureau gemeenteraad verkiezingen 
• 17 maart Kangoeroe rekenwedstrijd (zie verderop in deze Update) 
• Week van 21 maart week van de Lentekriebels (zie meer informatie verderop in deze Update) 
• 22 maart klankbordgroep  
• 23 maart schoolvoetbal team meisjes groep 8a en 8b 
• 27 maart zomertijd 
• 29 maart Verkeersexamen groepen 7 (theoretisch) 
• 30 maart schoolvoetbal teams jongens groep 7/8 
• 05 april Leerlingenraad 
• 07 april nieuwe Update 
• Week van 11 april ontruimingsoefening 
• 14 april Paasviering en paaslunch op school 
• 14 april continurooster (8.30u-14.00u)  
• 15 april en 18 april Goede vrijdag en 2e Paasdag vrij 
• 20 t/m 22 april eindtoets groep 8 
• 22 april Koningsspelen groepen 1, 2 en 3 (groepen 4 t/m 8 op 22 juni  sportdag) 
• 25 april t/m 8 mei meivakantie (27 april Koningsdag; 5 mei bevrijdingsdag en 8 mei moederdag) 

 
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 

 

  

10 MAART   2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN VAN 9 MAART TOT DE MEIVAKANTIE  

WOENSDAGEN 8.20 uur - 8.30 uur 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
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


 

CIRCUS TADAA OP 28 JUNI 
 
Dit jaar vieren we op de Klaroen twee zeer bijzondere gebeurtenissen. 
Juf Coby en juf Lieke gaan namelijk met pensioen aan het eind van het 
schooljaar. 
 
Twee gebeurtenissen die we natuurlijk niet zomaar laten passeren. We 
gaan een gigantisch feest bouwen voor juf Lieke en juf Coby. 

 
Schrijf dus alvast in uw agenda 

CIRCUS TADAA op 28 JUNI 
M e t    i n     d e     h o o f d r o l 

onze eigen Klaroen leerlingen van groep 1 t/m 8 
 

Dat het een spektakel gaat worden weten we zeker, kijk maar eens op de website van TADAA: 
https://www.tadaa.nl/ 

 
 
Maar om dit circus door te laten gaan hebben we veel vrijwilligers nodig, zelfs heel veel vrijwilligers. 

We kunnen dit feest alleen door laten gaan als we 60 volwassenen hebben ter ondersteuning op de 

dag zelf. Dat kunnen vaders, moeders zijn, maar ook oma’s opa’s, tantes, ooms, buurvrouw of buurman of wie u 
zelf nog kan bedenken.  
 
Deze hulpvolwassenen moeten aan de avond voor de feestdag op school komen voor een instructie van 20.00u – 
22.00u…….(MAANDAGAVOND 27 JUNI) 
U komt toch ook helpen om een superdag te organiseren voor al onze leerlingen en voor juf Lieke en juf Coby? 

 
 

Het is nu pas maart, maar we willen nu alvast zeker 
weten dat we voldoende hulp hebben om deze dag te 

laten slagen! 
 

Geef u daarom nu alvast zo snel mogelijk op 
bij Wim Verkerk  

 
wverkerk@vechtstreekenvenen.nl  

 
en reserveer alvast in uw agenda: 

instructieavond 27 juni 2022 (van 20.00u-
22.00u) en 28 juni de gehele dag  

 
 

  

https://www.tadaa.nl/
mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl


 

LENTEKRIEBELS WEEK 

WEBSITE 
Op www.weekvandelentekriebels.nl 
vindt u meer informatie over 
relationele en seksuele vorming in de 
“Week van de Lentekriebels”  

 
 
De Week van de Lentekriebels is een 
nationale projectweek voor het 
speciaal- en basisonderwijs. 
Deelnemende scholen geven een week 
lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  
 

In 2022 is de Week van de Lentekriebels van 21 tot en met 25 maart.  

http://www.weekvandelentekriebels.nl/


 

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 

Afgelopen weken…  
 

 
Hebben wij allerlei soorten thema’s gehad. Zo hebben wij het thema winter gedaan waar de 
kleuters de meest schattige sneeuwpoppen hebben gemaakt en de tieners een levende 
sneeuwpop hebben gemaakt. Ook hebben wij aandacht gehad voor de olympische 
winterspelen, Valentijnsdag en natuurlijk het jaarlijkse verkleedfeest! Tijdens de viering van 
het verkleedfeest waren de kinderen en collega’s leuk verkleed, het zag er prachtig uit! 
 
De komende weken staat het in het teken van de musical ‘Bingo’. Alle groepen zijn hier goed 
hun best voor aan het doen! De uitnodiging voor de papa’s, mama’s en verzorgers volgt nog. 
Wij hebben er super veel zin in. 
 
 

 

Personeelsnieuws BSO 
 

Juf Ingrid is afgelopen periode jarig geweest! 
Ze is 50 jaar oud geworden en heeft ons 
getrakteerd op een lekker ijsjes van de 
ijscokar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Juf Femke is geslaagd voor haar gespecialiseerde pedagogische medewerker 
diploma.  
 
Goed gedaan Femke!  

 
 
 
 
 
 
  



 

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 4 
 

AANMELDEN 
Download Flyer 

https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldenclubfit4
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


 

AVONDVIERDAAGSE 2022 
 
Na twee loze jaren gaat het weer gebeuren: de avondvierdaagse! 
 
Zet maar vast in je agenda: de vroege avonden van maandag 30 mei t/m donderdag 
2 juni. Meer informatie vind je op www.avondvierdaagsemaarssen.nl. 
 
Als ouders willen we weer zorgen dat de kinderen van de Klaroen samen kunnen lopen. De organisatie bestaat nu 
uit Linda de Lange (van Fedde in 7a) en JanNanne de Jong (van Siem in 6a) en daar kunnen we wel wat versterking 
bij gebruiken. Wie wil helpen om de traditionele avondvierdaagse weer nieuw leven in te blazen is van harte 
welkom en hard nodig. In de organisatie of in de schenkploeg langs de route. 
 
Je aanmelden kan met een berichtje naar JanNanne op 06-46426475. Doe je mee? En je kind(eren) ook natuurlijk!  
 
 

 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 

HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 
SCHOOLGIDS 2022 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 11:30-
13:30). U kunt ook de voicemail inspreken. 
 
De TSO-coördinator verwerkt de aan- of afmelding later op de website. 

http://www.avondvierdaagsemaarssen.nl/
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.facebook.com/De-Klaroen-meer-dan-basisonderwijs-589704931157422/
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/02/Bijlage-schoolgids-21-22-20-01-2022.docx.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/02/Schoolgids-2022.pdf
https://www.klaroen.com/praktische-informatie/vakantierooster/
http://www.klaroen.com/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

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 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere 

betekenis kan geven. 
Bijbel: OB: Jezus ontmoet Zacheüs, Mattheüs, vier vrienden en een zieke man, Jaïrus en zijn dochtertje (Lucas 5, 8 en 19; 
Mattheüs 9); MBB: Jezus ontmoet Zacheüs, Maria en Marta, een verwarde man, een vrouw uit Kanaän (Lucas 8, 10 en 19; 
Matteüs 15). 
 
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven  
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden. 
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; Jezus op het tempelplein (OB); het avondmaal; het verraad, verhoor en dood van Jezus; 
paasmorgen (Lucas 19 en 20 t/m 24; Matteüs 13 en 26). 
 
Week 16 en 17 (19 t/m 29 april): Weet je het zeker?  
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken. 
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; 
Johannes 20). 
 
 
 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abtin 08-03 1a 

Danas 12-03 1b  

Toon  15-03 1b 

Milan 19-03 1a  

Gijsje 04-04 1c  

Faas 12-04 1c  

Stef 12-04 1b  

Fedde 09-05 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/ 

 
 
W4Kangoeroewedstrijd GROEP 5 T/M 8 
 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en 
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. 
 

  

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


 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 2 maart M’hamed (schoolschoonmaker) 

 27 maart juf Bianca groep 4b 

 9 april juf Coby groep 6/7b 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

(ONLINE) COLLECTE VOOR ZOA VLUCHTELINGENZORG 
 
 
 
Ineens komt het oorlogsgeweld wel heel dichtbij. Door de verschrikkelijke 
oorlog in Oekraïne zoeken honderdduizenden Oekraïners een veilige plek in 
het westen van het land of in een buurland. Maar ook op verschillende andere 
plaatsen in de wereld zijn mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en 
natuurrampen.  
 
Meer dan 83 miljoen mensen zijn op de vlucht. Dat is ruim 1 procent van de wereldbevolking. Een ramp overkomt 
je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen en ben 
je alles kwijt.  
Falta bijvoorbeeld sloeg met haar gezin op de vlucht nadat rebellen haar dorp in Nigeria aanvielen. Meer dan 
honderd mensen werden vermoord. Falta woont nu in een vluchtelingenkamp waar ZOA hulp biedt. Ze kampt 
met honger en grote onzekerheid over de toekomst. 
ZOA helpt mensen als Falta met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. ZOA geeft perspectief 
voor vandaag, maar ook hoop voor morgen. Daarom blijft ZOA trouw tijdens het weer opbouwen van een 
bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. 
 
Wilt u zich ook inzetten om deze mensen te helpen? 
De collecte voor ZOA heeft de afgelopen twee jaar alleen online kunnen plaatsvinden. Hierdoor was de opbrengst 
een stuk lager, waardoor projecten onder druk kwamen te staan en er keuzes gemaakt moesten worden. Naast 
de online collecte hoopt ZOA dit jaar weer op gepaste wijze langs de deuren te collecteren.  
 
U kunt op de volgende manieren helpen: 

- Doneer aan ZOA in mijn persoonlijke online collectebus (https://digicollect.zoa.nl/anke-sillars) of in de 

online collectebus van de gemeente Maarssen (https://digicollect.zoa.nl/maarssen-gemeente). U kunt 

ook doneren op https://steun.zoa.nl/donatie, op https://steun.zoa.nl/oekraine of door ‘ZOA’ te sms’en 

naar 4333 (eenmalig €3,00). 

- Deel de link van de online collectebus van de gemeente 

Maarssen (https://digicollect.zoa.nl/maarssen-gemeente) met 

uw contacten via sociale media en/of e-mail. 

- Maak uw eigen online collectebus aan via 

https://digicollect.zoa.nl/, die u kunt delen met uw contacten 

via sociale media en/of e-mail. 

- Door huis-aan-huis te collecteren. Voor meer informatie en 

opgave: anke.sillars@gmail.com 

 
Laten we samen van de collecte een succes maken, zodat ZOA de 
meest kwetsbare mensen op deze wereld kan helpen! Helpt u mee? 
 
Hartelijke groet, 
Anke Sillars (moeder van Steven -8b-, Nicole -6a- en Kirsten -4a-) 
  

https://digicollect.zoa.nl/anke-sillars
https://digicollect.zoa.nl/maarssen-gemeente
https://steun.zoa.nl/donatie
https://steun.zoa.nl/oekraine
https://digicollect.zoa.nl/maarssen-gemeente
https://digicollect.zoa.nl/


 

 


