
  

 

 

 

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

    
 

 
        AGENDA APRIL – MEI 2022 
 

• 13 april inloop groep 3-4  
• 14 april Paasviering en Paaslunch op school ( 8.30 tot 14.00 uur school) 

• 15 april Goede Vrijdag ( alle klassen vrij)  
• 18 april 2e Paasdag ( alle klassen vrij)  
• 20 t/m 22 april eindcito groep 8 
• 22 april Koningsspelen, sport en spel voor alle klassen 
• 25 april t/m 8 mei meivakantie ( inclusief 27 april Koningsdag, 5 mei bevrijdingsdag en 8 

mei Moederdag) 
• 9 mei hoofdluiscontrole 
• 12 mei Update mei  
• 23-24-25 mei schoolkamp groep 7-8 
• 26 en 27 mei Hemelvaartdag vrij plus dag erna 
• 30 mei t/m 2 juni avondvierdaagse 

 
 
 

KERK SCHOOL EN GEZINSDIENST van 27 maart 2022 
 

 

april 2022 
 



 

 

 

 
 

 

Welkom 
 
Hoera! We hebben 2 
nieuwe kleuters in groep 
1-2 
 
Hannah Ligtvoet en 
Liza Riabtseva  
 
Nieuw in groep 7 is  
sinds deze week is 
Viktoria Riabtseva   
 
We wensen de kinderen en hun ouders een fijne tijd bij ons op school. 
 

 
 

 

VAN DE OUDERRAAD 
 

 

De Corona-maatregelen zijn zo goed als weg! Dat 
geeft weer mogelijkheden voor onze oude vertrouwde 
evenementen. De ouderraad verzorgt tijdens de 
Paaslunch op donderdag 14 april heerlijke verse 
wentelteefjes. Er staan nog wat verrassingen op het 
schema. Het wordt een gezellige ochtend! Let op: om 
14:00 uur zijn alle groepen uit. 
 
Sta je ook met een glimlach langs de weg bij de 
allegorische optocht op Koningsdag? 

We maken dit jaar een kar  voor de kinderen van de Klaroen. Jouw kind(eren) kunnen mee op 
de kar! Of heb je een goed idee voor een thema? Misschien heb je handige handen en wil je 
helpen bouwen? Alle hulp is meer dan welkom. Meer informatie staat verderop in de Update. 
Opgeven (je kind op de kar, jouw hulp, een thema-idee) kan via Natalie Pieper 
via  or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl 
 
Ook krijgt uw kind vandaag een papier mee naar huis waarmee u kunt inschrijven voor de 
Avondvierdaagse. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Wendy 
Verkroost. 06-11354564 
 
Hoe leuk zou het zijn als je kind kan blind typen? Een cursus zit helaas niet in het lespakket, 
dus zal je als ouders zelf moeten regelen. De ouderraad en school wil hier wel graag in 
faciliteren. Eerst willen we weten of er wel interesse voor is.  

Vul snel de enquête in: https://forms.gle/rBkY7k8JhbnLfjkp8. 

 
 
 

mailto:or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl
https://forms.gle/rBkY7k8JhbnLfjkp8


 

 

 
 CORONATEST 

 

Vanaf 23 maart is het advies vervallen om 2x per week preventief te testen 
op corona in het onderwijs. Daarom geven we de bovenbouw niet meer elke 
maandag 2 testen per leerling mee.  
 
Ook het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij 
de GGD te plannen vervalt vanaf maandag 11 april 2022. Een zelftest is 
vanaf dat moment voldoende. 
 
We vragen u nog wel uw kind vooral te blijven testen bij klachten. Dus 
komende week geven we 2 testen per leerling mee. Houdt u deze in huis 
voor het geval uw kind klachten heeft. Mocht deze 2 op zijn dan kan uw kind 
bij mij een nieuwe komen halen tot de school voorraad op is.  

 
 

   



 

 

 



 

 

       LENTEKRIEBELS WEKEN 

 

 

 



 

 

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 

 
 

 

 
 
VAKANTIEROOSTER 
Onderstaand vakantierooster is door het team en de MR van De Klaroen vastgesteld. 
 

 
 
 
 

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 

‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We 

zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden 

mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We 

horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om 

niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een 

nieuw begin. 

We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus 

vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor alle 

mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen blijven openen voor 

het goede nieuws in de wereld van vandaag. 

Week 14 (04/04 - 08/04) – Ben jij hier de baas? 

Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12 

De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ – een koning 

dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus een verhaal over 

een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de opbrengst op te halen. Als de oppassers hem 

doden, zal de wijngaardenier zelf komen om het recht te herstellen. 

Week 15 (11/04 - 15/04) – Ik geef je alles 

Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25 

Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal verraden, hij wordt 

gearresteerd in de hof van Getsemane. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus wordt Jezus ter 

dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw begin: het graf is leeg, Jezus 

leeft! 

 
 
 

 
 

HANDIGE DOWNLOADS  
 

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

 
 

 
 

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/


 

 

 
 
 
 
 

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. 
 
 

 
 

NIEUWS VAN DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 
Beste ouders,  
Bij de TSO is het gezellig lunchen onder leiding van ons team van vrijwilligers en pedagogisch 
medewerkers van Eigen&Wijzer. Wij proberen er elke dag weer een feestje van te maken. Graag willen 
wij u wel even aandacht vragen voor het volgende: 
 
Op de website van Eigen& Wijzer staan de regels rondom de TSO. Hierbij komt ook de inhoud van de 
lunchtrommel aan bod. Wij streven een gezonde lunch na met brood en een eventueel gezonde snack 
en daarnaast genoeg te drinken. We merken de laatste tijd dat er soms koek, snoep e.d. meegegeven 
worden. Uiteraard begrijpen wij dat u uw kind(eren) ook graag een extraatje geeft en de scheidslijn 
tussen wat gezond is en niet, is soms erg dun. Een extra stukje fruit, een gezonde koek of een baby bell 
kaasje zijn bijvoorbeeld prima voorbeelden. Al kun je bij sommige koeken al de vraag stellen hoe gezond 
het is. Drop, lollies en ander snoep zien wij liever niet in de lunchtrommels. Wij laten de 
verantwoordelijkheid uiteraard bij u als ouders, maar willen u daarbij wel vragen om hierop te letten. 
Als het ene kind natuurlijk iets mee krijgt en mag eten, kan dat voor andere kinderen vragen oproepen.  
 
Graag ook uw aandacht voor het tijdig aanmelden en afmelden van uw kind(eren) voor de TSO. Voor de 
planning is het namelijk belangrijk dat wij weten hoeveel kinderen er overblijven.  
Het aan- of afmelden kan tot op de dag zelf tot 11:00 uur via uw account op de website van TSOpro.  
Al is het uiteraard aan te bevelen te proberen dit geruimere tijd van te voren te doen.  
 
 
Met vriendelijke groet 

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


 

 

Wanda Elkerbout-Meijer 
TSO De Klaroen 
 

 



 

  


