
  

 

 

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 MEI/JUNI 2022 
• 18 mei Kerkenpad excursie kerken Maarssen groepen 6b/7b en 7a 
• 24 en 25 mei schoolkamp Soest groep 5 
• 24 mei MR vergadering 
• 26 en 27 mei Hemelvaart vrij en vrijdag erna vrij  
• 30 mei t/m 2 juni avondvierdaagse 
• 2 juni nieuwe Update 
• 3 juni praktisch verkeersexamen groepen 7 
• 6 juni 2e Pinksterdag (alle groepen vrij) 
• 7 t/m 10 juni kamp Texel groepen 8  
• 13 juni informatie over groepsverdeling 2022-2023 (datum onder voorbehoud) 
• 14 juni Klankbordgroep 19.00u 
• 16 juni studiemiddag (middag alle groepen vrij) 
• 19 juni vaderdag 
• 20 juni t/m 24 juni 10 minutengesprekken op aanvraag 
• 22 juni sportdag groepen 4 t/m 8 OSM Zwanenkamp locatie (atletiekbaan) 
• 27 juni instructieavond hulp ouders circus TADAA 
• 28 juni CIRCUS DAG alle groepen 
• 30 juni nieuwe Update 
• 2 juli Schoolkorfbaltoernooi (inschrijfformulier vandaag verzonden via de e-mail) 
• 4 juli Leerlingrapport II 
• 6 juli afscheidsavond groepen 8 (Rientjes mavo) 
• 7 juli 11.00u uitzwaaien groepen 8 
• 8 juli 11.30u start zomervakantie 

 

CIRCUS TADAA op 28 JUNI 
Met in de hoofdrol: onze eigen Klaroen leerlingen van groep 1 t/m 8 

 
 
 

Geef u 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  

12 MEI   2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN  

Na de meivakantie  
DONDERDAGEN 8.20 uur-8.30 uur 

GEZOCHT: NOG 13 HULP VOLWASSENEN 
(ouders, opa’s, oma’s, buren, tantes, ooms enz.) 

 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl


 

AANPASSING VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

De studiewoensdag Vechtstreek en Venen gaat niet door volgend jaar, daardoor is een aantal kleine wijzigingen in 
het vakantierooster doorgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BELEID MOBIELE TELEFOONS EN SMARTWATCHES KLAROEN 
 
In onze schoolgids staan de schoolregels en afspraken. Eén ervan is dat leerlingen in principe geen mobiele 

telefoon meenemen naar school (tenzij een afspraak gemaakt is met de juf of meester).  
 
 
 
 

 
 
 
Mobieltjes/smartphones zijn dus niet toegestaan op het plein of in de school, alleen als het echt noodzakelijk is 
in overleg met de leerkracht (en altijd op eigen risico!). Deze mobiele telefoons worden dan altijd ‘s morgens 
ingeleverd bij de leerkracht. Uw kind kan zijn/haar mobieltje na schooltijd weer ophalen. 
 
Steeds meer leerlingen hebben nu ook een smartwatch met  app- en telefoonfunctie. Voor horloges met deze 
functies gelden dezelfde regels als die van de mobiele telefoons. Bij binnenkomst inleveren bij de juf of meester 
en na schooltijd weer afhalen (beter dus om mobiele telefoons en smartwatches met deze functies thuis te laten). 
 
Als een telefoon of smartwatch wordt ingenomen, omdat deze tijdens schooltijden in de school of op het plein gebruikt 
wordt, kan deze na enkele dagen -afhankelijk van de situatie- weer door de ouder(s)/verzorger(s) opgehaald worden bij de 
schoolleiding. 
 
 
 
 
 



 

AVONDVIERDAAGSE 2022 
Dit jaar gaan 145 kinderen van de Klaroen en een heleboel begeleiders de 
avondvierdaagse lopen! Ruim meer dan bij de vorige in 2019. We zijn blij dat er 
zo enthousiast is gereageerd en deze traditie gewoon wordt voortgezet. 
 
Op de vroege avonden van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juli gaan we wandelen. We komen nog 
met praktische informatie voor onze groep. Meer informatie vind je nu al op 
www.avondvierdaagsemaarssen.nl. 
 
Elk kind loopt met een begeleider die verantwoordelijkheid neemt. Uiteraard kunnen begeleiders elkaar 
afwisselen en kan een begeleider meerdere kinderen begeleiden. De ouderorganisatie neemt die 
verantwoordelijkheid niet, wij zijn druk met het verzorgen van alles rondom onze groep. Bij de 
schenkploeg langs de route kunnen we nog steeds versterking gebruiken. Wie wil helpen is van harte 
welkom. Je aanmelden kan met een berichtje naar JanNanne op 06-46426475. 
 
We zijn ook erg blij met onze sponsors die de traktaties onderweg mogelijk maken. Hartelijk bedankt  

, , , 

,   
 
en een aantal ouders voor jullie bijdrage! 
 
Groeten, JanNanne de Jong, Linda de Lange, Wouter Wagter. 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fedde 09-05 1c 

Mees 13-06 1b  

Niki 20-06 1a  

Demi 28-06 1a  

Julia  30-06 1b  

http://www.avondvierdaagsemaarssen.nl/
https://www.fajecatering.nl/
https://www.kittys-kapsalon.nl/
https://knoopadministratie.nl/
http://suzysrainbowdreams.nl/
https://vanvuureninterieur.nl/


 

HULP GEVRAAGD SPORTDAG  

 
 

Beste ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8 
 
We gaan er dit jaar weer sportief tegenaan op de sportdag. Deze wordt gehouden op 
woensdag 22 juni op de atletiekbaan aan de Zwanenkamp te Maarssenbroek.  
 
Het is de bedoeling dat u uw kind er zelf naar toe brengt en weer ophaalt. De kinderen moeten om 8.45 uur 
aanwezig zijn, zodat er om 9.00 uur gestart kan worden. U kunt uw kind om 12.00 uur weer afhalen.                                                                                         
 
Uiteraard hebben we op deze dag veel begeleiding nodig. Als u zich opgeeft, staat u op de sportdag een bij 
atletiek onderdeel (meestal met nog een ouder of leerkracht). U kunt zich opgeven door onderstaande gegevens 
in te vullen en voor 1 juni te mailen naar fvdhorst@vechtstreekenvenen.nl  
 
Ja, ik wil graag helpen op de sportdag groep 4 t/m 8 op woensdag 22 juni van 9.00 tot 12.15 uur. 
 
Naam ouder: ------------------------------------------------------------------------ 
 

Naam leerling(en):--------------------------------------------------------- Groep(en): ------------------------ 
 
Tijdens de sportdag krijgen de kinderen iets te eten en te drinken, maar geef uw kind gerust wat 
extra’s mee. 
 

De sportdagcommissie gr 4 t/m 8 
 
 
 

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 

 
HOOFDLUISCONTROLE ( 11 MEI ) 

 

Gisteren (11 mei) zijn alle groepen (behalve de kampgroepen en 8b; die volgen later) op hoofdluis gecontroleerd. 
Dank aan alle bereidwillige ouders!!  Gelukkig geen hoofdluis geconstateerd!! 
 

  

mailto:fvdhorst@vechtstreekenvenen.nl
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


 

HET KINDPAKKET 

 

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

bruiloft juf eveline (groep 3A) en rik 
 
Na anderhalf jaar voorbereiding zijn Rik en ik op 29 april getrouwd. We hebben een prachtige dag gehad met veel 

bijzondere momenten!  
 
De wettelijke ceremonie vond plaats in buitenhuis Jagtlust te 
Bilthoven. Mijn tante is BABS (buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand) en heeft ons getrouwd. Dit maakte het wettelijk 
huwelijk nog specialer voor ons. Daarna vond het kerkelijk 
huwelijk plaats in een kapel in de buurt. Ook dit was een hele 
mooie en persoonlijke ceremonie! We zijn getrouwd door 
dezelfde man die ook de ouders van Rik heeft getrouwd en Rik 
heeft gedoopt. 
 
Tot slot zijn we naar boerderij de 
Weistaar in Maarsbergen gegaan 
waar we de receptie, het diner 
en het feest hebben 
gehouden. 
 
Vandaag gaan we met de 
kinderen van groep 3a 
nog even nagenieten met 
taart en bubbels om ons 
huwelijk te vieren!  

 

 

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 13 HULP VOLWASSENEN 

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

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


 

 

ACTIE VOOR OEKRAINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst Actie van leerlingen groep 8b: 
 
Wij, Daan Palmboom en Jens van der Neut uit groep 8b, zijn enkele 
weken geleden een actie gestart voor Oekraïne. We zijn langs alle klassen 
gegaan en hebben gevraagd of de kinderen buiten schooltijd geld willen 
inzamelen. 
 

Het totaalbedrag € 439,50 is inmiddels overgemaakt op Giro555 voor de mensen uit Oekraïne! 

 
Dankzij jouw steun kunnen de samenwerkende hulporganisaties hulp bieden aan de Oekraïense 
bevolking. Onze hulpverleners werken met man en macht om zoveel mogelijk mensen te helpen, met 
voeding, onderdak, medische en psychosociale zorg. Alle hulp is nodig, dus deel de actie op socials en 
roep vrienden en familie op ook te steunen. 
 
Samen in actie voor Oekraine. 
 
Bedankt voor je steun! 
Actievoorzitter van Giro555 

 
 

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 

Afgelopen weken…  
  
 
 
…………Hebben wij het maar druk gehad!  
 

Zo hebben wij alle ouders mogen verwelkomen voor de 
musical Bingo! De musical zelf was een groot succes. De 
kinderen zingen nu nog de liedjes ervan, hoe leuk is dat!  

 

 

 

 

 



 

Complimenten naar…. 
 
….Alle kinderen die zo hard hebben gewerkt als acteurs, 
zangers, dansers, in de horeca en geluid en licht.  
…..Alle collega’s die zich met hart en ziel voor hebben 
ingezet!  
….Alle ouders die tijd vrij hebben gemaakt om te komen 
kijken, wat een opkomst!  
 
 
 

 
 
Daarnaast was er ook nog de meivakantie… 

Zo hebben wij expeditie Eigen & Wijzer gehad,  
iets met een balk proef, een eetproef en nog veel meer!  
Wat waren de kinderen heerlijk fanatiek.  
 
 
 
 
 

Bij een vakantie horen er natuurlijk uitjes. Zo zijn wij bijvoorbeeld naar het 

Muiderslot geweest. Dat was erg leuk. We hebben geleerd dat mensen 
vroeger zittend sliepen, omdat ze bang waren dat al het bloed naar hun 
hoofd zou stijgen. Hoe bijzonder is dat!  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 5 Mei hebben wij er echt een feestje van gemaakt! Wel heel stilletjes, hoe 
doe je dat? Nou heel simpel met silent disco! Ook was er een springkussen en 

kon je verven met je voeten! Thema: vrijheid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben wij en de kinderen hier heerlijk van genoten!  

  



 

 

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. 
 

 
 

  

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/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigenenwijzer.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 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). 
 
Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
 

 
 
 

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! 
 

  

67% is betaald tot nu toe, graag uw aandacht 

hiervoor! 



 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 

 13 mei juf Saskia (peutergroep) 

 28 mei juf Marilene (juf Engels) 
 

 
 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


