
  

 

 

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 APRIL/MEI 2022 
 

• 10 april 11.00u finale schoolvoetbal meisjesteam groep 8 
• Week van 11 april ontruimingsoefening 
• 14 april Paasviering en paaslunch op school (zie verderop in deze Update) 
• 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 Koningsontbijt op school voor ALLE groepen (1 t/m 8), niet thuis ontbijten dus!! 
• 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) 
• LET OP: NA MEIVAKANTIE INLOOPOCHTENDEN OP DONDERDAG 
• 10 mei leerlingenraad 
• 11 mei hoofdluiscontrole 
• 11 mei t/m 13 mei schoolkamp Leusden groepen 6 en 7 
• 12 mei nieuwe Update 
• 18 mei Kerkenpad excursie kerken Maarssen groepen 6b/7b en 7a 
• 24 en 25 mei schoolkamp Soest groepen 5 
• 26 en 27 mei Hemelvaart vrij en vrijdag erna vrij  
• 30 mei t/m 2 juni avondvierdaagse 

 

 
Het team van de Klaroen wenst iedereen heel fijne paasdagen!! 
 
 
 

 

 

 

 

  

07 APRIL   2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN TOT DE MEIVAKANTIE  

WOENSDAGEN 8.20 uur - 8.30 uur 
Na de meivakantie  

DONDERDAGEN 8.20 uur-8.30 uur 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen


 

PAASVIERING MET PAASLUNCH 14 APRIL 
 
Op donderdag 14 april vieren wij op school het Paasfeest. Er is dan een continurooster van 08:30 tot 
14:00 uur. Op deze dag is er een viering voor de onder- en bovenbouw. Tussen de middag blijven alle 
kinderen op school om samen te lunchen. Deze lunch wordt verzorgd door de OR. Indien kinderen dit 
willen krijgen zij vanuit school een gekookt ei 
aangeboden.  
 
Wij willen u vragen om uw zoon/dochter voor deze 
lunch een tas mee te geven met daarin: bord, bestek, 
beker en eventueel een eierdop voorzien van naam 
 
Wij kijken uit naar deze gezellige dag met lunch!  
 
De Paascommissie  

 
 
KONINGSSPELEN 22 APRIL GROEP 1 T/M 3 
 

Net als voorgaande jaren worden de Koningsspelen weer gehouden voor de 
groepen 1 t/m 3 in en rond de school. Meer informatie leest u in een aparte 
mail. 
 

• Wel doen alle groepen mee met het Koningsontbijt, dus thuis ontbijten is 
niet nodig op 22 april, dat doen we gezellig op school. 
 

• Wij willen u vragen om uw zoon/dochter voor dit ontbijt een tas mee te 
geven met daarin: bord, bestek, beker voorzien van naam 

 
 

• Het dansje doen we ook met ALLE groepen op 22 april om 11.45u. 

            Komt u ook even kijken (buiten de hekken aub)? 
 
 
 
N.B. De sportdag op de atletiekbaan Zwanenkamp voor de groepen 4 t/m 8 staat 
gepland op woensdag 22 juni. Meer informatie volgt later. 
 
 
 

 
  



 

AVONDVIERDAAGSE 2022  
30 mei t/m 2 juni GROEP 3 T/M 8 
  
Beste wandelaars,  
 
Het gaat weer gebeuren: de traditionele avondvierdaagse!  
  
Via de school hebben jullie een e-mail ontvangen met 
informatie en het aanmeldingsformulier.  

Als ouders willen we weer zorgen dat de kinderen van de Klaroen samen kunnen lopen. In deze brief 
(klik hier)  kun je daar meer over lezen en vind je het aanmeldingsformulier (klik hier)  
Aanmelden kan door uiterlijk donderdag 14 april het, duidelijk ingevulde, formulier in een gesloten 
envelop met € 5,50 in te leveren bij de leerkracht. 
 
Wij hebben er zin in! Jullie ook?  
Dan lopen we samen!  
  
Vriendelijke groet, 
JanNanne de Jong, Linda de Lange, Wouter Wagter. 

PS 1: 

Om het een mooi kinderfeest te maken zijn wij op zoek naar sponsors die het mogelijk maken de 
kinderen op drinken en wat lekkers te trakteren. Ook zijn we op zoek naar hulp bij het uitdelen van de 
traktaties langs de route. Op het aanmeldformulier kunt u zich hiervoor opgeven. 

PS 2: 

Uiteraard mag je de begeleiding over de verschillende dagen verdelen. Met je partner, een ouder van 
een vriend(innet)je, of wie dan ook. Geef dan gerust meerdere namen en nummers op. 

 

 
VAKANTIEROOSTER 2022-2023 
 

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

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/04/Aanmelding-Avondvierdaagse-2022.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/04/Aanmelding-Avondvierdaagse-2022.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/04/Aanmelding-Avondvierdaagse-2022.pdf


 

 

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  blok 5 
• kletskaart_groep 3_   blok 5 
• kletskaart_groep 4_   blok 5 
• kletskaart_groep 5_   blok 5 
• kletskaart_groep 6_   blok 5 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Alina 21-03 2a 

Toon  15-03 1b 

Milan 19-03 1a  

Gijsje 04-04 1c  

Faas 12-04 1c  

Stef 12-04 1b  

Fedde 09-05 1c  
 

  

 
 
HET KINDPAKKET 

 

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

 
 

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


 

HULP 
GEVRAAGD 

CIRCUS TADAA OP 28 JUNI 
 

Juf Coby en juf Lieke gaan met pensioen aan het eind van het schooljaar. 
We gaan een gigantisch feest bouwen voor juf Lieke en juf Coby. 

 

CIRCUS TADAA op 28 JUNI 
Met  in de hoofdrol: 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? 

 
 
 
 

 
 
 

Geef u daarom nu alvast zo snel mogelijk op bij Wim Verkerk  
wverkerk@vechtstreekenvenen.nl  of 0346-561862 

en reserveer alvast in uw agenda: 
 instructieavond 27 juni 2022 (van 20.00u-22.00u) en 28 juni de gehele schooldag  

 

 
 
 

GEZOCHT: NOG 17 HULP VOLWASSENEN 

(ouders, opa’s, oma’s, buren, tantes, ooms enz.) 

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


 

 

ACTIE VOOR OEKRAINE 
 
We kennen inmiddels allemaal de situatie in Oekraïne, ook de 
stroom vluchtelingen die inmiddels ons land bereikt. De 
Klaroen heeft ondertussen ook een vluchteling uit Oekraïne 
geplaatst en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. 
We ontvangen uiteraard deze kinderen met een warm 
welkom. In de groepen wordt er ook regelmatig over de 
situatie gesproken.  

Leerlingen van groep 8 hebben zelfs een eigen actie opgestart (zie hieronder) en door Eigen en Wijzer 
wordt er momenteel nagedacht over steun en actie voor Oekraïne. Binnenkort krijgt u daar meer 
informatie over vanuit ons Kind Centrum. 
 
Actie van leerlingen groep 8b: 
 
Wij, Daan Palmboom en Jens van der Neut uit groep 8b, zijn 
twee weken geleden een actie gestart voor Oekraïne. We zijn 
langs alle klassen gegaan en hebben gevraagd of de kinderen 
buiten schooltijd geld willen inzamelen. Bijvoorbeeld door 
lege flessen op te halen, klusjes te doen, en dat soort dingen. 
Het geld dat hiermee opgehaald wordt kan bij ons ingeleverd 
worden. Wij houden het dan bij op een zelf geknutselde 
thermometer die in onze klas hangt. Dat gaat zo goed, dat wij 
nu al bijna driehonderd euro hebben! En daar zijn we heel erg 
blij mee! Heel veel klassen hebben daar een steentje aan 
bijgedragen.  
 
Sommige kinderen kwamen wel 80 euro brengen! Echt heel 
erg knap en fijn van ze! En wij kregen ook nog hulp van juf 
Lorena van de BSO. Zij is vroeger zelf als vluchteling in 
Nederland gekomen en vond onze actie zo goed dat ze graag 
wilde helpen. Ze heeft in haar vrije tijd hier op school met leerlingen cakejes versierd en die hebben we 
verkocht aan ouders en leerkrachten. De thermometer die wij gemaakt hebben (waar we het geld op 
kunnen tellen) is nu alweer vol dus moeten we die verlengen! En we dachten, omdat het zo goed gaat, 
dat we de einddatum kunnen verplaatsen naar volgende week vrijdag.  
 
We hopen natuurlijk dat het bedrag wat we straks mogen storten op Giro 555 nog hoger wordt. 
Alle kinderen die geholpen hebben of nog willen gaan helpen: Bedankt!!! 
 
Groetjes Daan en Jens, groep 8b.  
 
 
 

Versierde cupcakes door groep 8 
(inmiddels allemaal verkocht) 

 
 



 

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 

Afgelopen weken…  
 

…..zijn wij vooral al bezig geweest 
met de musical. Zoals alle ouders inmiddels weten zal in de week 
van 11 april de musical ‘Bingo’ plaatsvinden. 
De musical gaat over twee oma’s die een wereldreis maken. Elke 
groep heeft een land toegewezen gekregen waar we mee aan de 
slag zijn gegaan. 
 
 
 

Zo spreken de kleuters tegenwoordig Italiaans, kan de centrale hal als de beste 
op de Afrikaanse ritme dansen, zijn de kinderen uit de tienerclub het beste in 

Chinese letters schrijven en chillen 
de kinderen van het tienerhonk alsof 
ze op een Australisch strand liggen.  
 
Kortom; er wordt hard maar vooral 
met veel plezier aan gewerkt.  
  
 
 
 
 
 

Oekraïne  
Op de groepen worden er door de kinderen veel gesproken over de situatie in Oekraïne. Hier is er veel 

aandacht vanuit Eigen & Wijzer 
voor geweest,  praten over de 

oorlog. Hoe kunnen wij dit als 
pedagogische medewerkers 
het beste begeleiden.  
  
 
Heb je het al gezien?  
 
De bestickering van het 
tienerhonk? Is het niet mooi 
geworden!  
 
 
 

 
 

Wij kijken ernaar uit om alle BSO-papa’s, mama’s en verzorgers  
in de week van 11 april te verwelkomen! 

 



 

KAMPIOEN SCHOOLVOETBAL MEISJES GROEPEN 8 

Alle teams hebben met veel plezier en een sportief gepresteerd. Het gaat bij schoolvoetbal natuurlijk 
niet om de winst, maar vooral om het plezier. En plezier hebben alle teams gehad. 
 

We willen daar vooral alle trainers en coaches voor bedanken!!  
Alleen dankzij jullie konden de spelers dit toernooi spelen. 

 

Finale meisjesteam (zie foto) groep 8   
10 april ca 11.00u……komt allen aanmoedigen!! 

 
 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 

HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 
SCHOOLGIDS 2022 INFORMATIEF 

VAKANTIEROOSTER  
 

Meer downloads?        

www.klaroen.com 
 

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/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

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. 
 

 
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.  
Heeft u vragen dan kunt u mij altijd contacten, bij voorkeur via de email.  
 
Met vriendelijke groet 
Wanda Elkerbout-Meijer 
Coördinator TSO De Klaroen Maarssen 
 

http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigenenwijzer.nl
https://klaroenmaarssen.tsopro.nl/overblijfregels


 

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 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). 
 

Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona). 
 
 

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! 
 

  



 

Ouderraad zoekt nieuwe leden!!!  
 

Wil jij de schooltijd van je kind nog leuker maken? 

Kom bij de Ouderraad! 
  
In de Ouderraad is ruimte voor 13 ouders die zeer regelmatig 
vrijwillig klaar staan om school te helpen. We nemen 
binnenkort afscheid van een paar kanjers en daarom zijn we op 
zoek naar jou. Het maakt niet uit of je kind in groep 1 zit of in 
groep 8. 
 
De leden van de Ouderraad zijn er om school nog gezelliger te 
maken voor de kinderen. We proberen ook de leraren te ontlasten bij activiteiten. Dat doen we met 
plezier. Namens school zitten juf Renske en juf Bianca bij de ouderraad.  
 
Wat we van je vragen: 

• We vergaderen een aantal avonden per jaar 
op school. (4-5 keer). 

• Eén avond in november pakken we alle 
sinterklaascadeautjes in.  

• We helpen allemaal mee bij het startfeest, 
kerstfeest en bij de musical van groep 8. 

• Je zet je in voor school op de momenten dat 
het jou uitkomt.  

  
Wat je bijvoorbeeld kunt doen: 

• organiseren van feesten 
(startfeest/kerst/projectafsluiting) 

• deelname aan ons crea-team: versieren van 
school naar thema 

• hulp bij schoolontbijt/paaslunch 

• assistentie schoolfotograaf 

• klaarzetten van tassen met kleding voor 
sport/schoolreis 

• ontvangst klassen na schoolreis 
regelen van sponsoren 

• nog heel veel andere dingen 

 
Wat we je bieden: 

• Gezelligheid 

• Jouw inzet zichtbaar op school 

• Dank van school 

• Je mag mee met de schoolreis van je kind  
 

Spreek ons gerust aan als je interesse hebt of meer wilt weten!  

Je kan mailen naar or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl  
Of spreek een van ons even aan op het plein. Weet niet wie wij zijn? Schiet dan conciërge Martijn even aan… die 

weet ons wel te vinden!!!  

 

 
 
 
 
  

mailto:or.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl


 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

• 9 april juf Coby groep 6/7b 

• 13 mei juf Saskia (peutergroep) 

• 28 mei juf Marilene (juf Engels) 
 

 
 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


