
  

 

 
 

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

    
 
 
        AGENDA MEI – juni 2022 
 

• 12 mei Update mei  
• 18 mei meester en juffendag (woensdag ochtend) 
• 18 mei van 13.00 tot 15.30 uur Kleedjes markt op het schoolplein 
• 23-24-25 mei schoolkamp groep 7-8 
• 26 en 27 mei Hemelvaartdag vrij plus dag erna 
• 30 mei t/m 2 juni avondvierdaagse 
• 6 juni 2e Pinksterdag ( alle groe[en vrij) 
• 13 juni informatie groepsverdeling 2022-2023 
• 16 juni studiemiddag ( middag alle groepen vrij)  
• 19 juni vaderdag 
• 20 juni t/m 24 juni 10 minuten op aanvraag 
• 30 juni nieuwe Update 
• 4 juli Leerling rapport 

 
 
 

VAR 21 APRIL 2022 

 

12 mei 2022 
 



 

 

 
 

 

OPTOCHT MET KONINGSDAG 
 
Wat een mooie kar was er gemaakt voor en met de kinderen van de Klaroen. De hele optocht hebben 
zij gedanst op de discobeat. Wat een feest hebben ze ervan gemaakt. Mooi dat zij daarmee de beker 
hebben verdiend. Gefeliciteerd met jullie 3e prijs! Top dat deze Tienhovense traditie in ere hersteld is.  
 

 

    3e prijs                 De categorie Jeugd 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
VAN DE OUDERRAAD 
 

 

Heeft je kind ook teveel rommel gekocht op 
Koningsdag? Of heb je nog een stapel gelezen 
boeken, te krappe schaatsen, te kleine winterjas en 
(bijna) nooit gebruikte paardrijlaarzen liggen? Zonde 
om zomaar weg te doen. 
 
Nu is je kans om er een nieuwe eigenaar voor te 
vinden. De jaarlijkse Klaroens kleedjesmarkt komt er 
weer aan! Op woensdag 18 mei van 13:00 tot 
ongeveer 15:30 uur mogen alle kinderen van de 
Klaroen op een eigen kleedje op het schoolplein alle 
spulletjes zelf verkopen 

Hoe werkt het? 
Je mag al na schooltijd een mooie plek uitzoeken op het schoolplein om je kleedje neer te 
leggen. Neem dan wel je eigen lunch mee. De ouderraad verzorgt 's middags een snackje en 
een drankje. Vanaf 13:00 uur gaat het schoolplein open voor bezoekers en kopers. 
 
Daarnaast zijn er een paar leuke Oud-Hollandsche spelletjes te doen. Dus start nu alvast met 
het opruimen van je zolder, schuur, kelder, stal, auto, kinderkamer, kantoor. 
 

P.S. Vergeet je kleingeld niet mee te nemen . Tot woensdag de 18e! 
 

 
 

 
 
 



 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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. 
 
 

 
 
NOTITIE  TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 
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.  
 



 

  


