mei 2022

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

AGENDA JUNI – JULI 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 juni 2e Pinksterdag ( alle groepen vrij)
9 juni schoolreis groepen 1 t/m 6
13 juni informatie groepsverdeling 2022-2023
16 juni studiemiddag ( ‘s middags alle groepen vrij)
19 juni Vaderdag
20 juni t/m 24 juni 10 minutengesprek op aanvraag
30 juni nieuwe Update
4 juli Leerling rapport 2
5 juli ( let op dinsdag!) musical groep 7/8 en afscheidsavond groep 8
8 juli 10.45 uur Overstap ceremonie. Alle ouders welkom op het schoolplein
8 juli 11.30 uur start zomervakantie

Meester-

en juffen dag 2022

WELKOM OP DE KLAROEN
Finley Rath
Amalia Gkouzouris
Maud Hopman
Nova Kanaar
We wensen jullie en je ouders een fijne tijd op onze school!

SCHOOLREIS 9 JUNI

Op donderdag 9 juni gaan we met groep 1 t/m 6 op schoolreis naar Funmania.

De kinderen worden op 9 juni om 08.30 uur op school verwacht. We vragen ouders die ons
komen uitzwaaien, buiten even te wachten. De bus vertrekt om 09:00 uur. We zijn om ongeveer
16.00 uur terug op school.
Wat geeft u mee? Een rugzak met een 10-uurtje (pakje drinken, fruit/schoolkoekje). Eigen
snoep mag, maar graag een klein zakje. In Funmania krijgen de kinderen een portie friet en een
snack. Ook kunnen de kinderen limonade drinken. We vragen u om uw kind geen geld mee te
geven.

GROEPSVERDELING 2022-2023
Tijdens de MR vergadering van 24 mei hebben we akkoord gekregen voor de
groepsverdeling voor volgend schooljaar.
13 juni ontvangt u een e-mail met een overzicht welke meester/juf welke groep
les gaat geven.

CENTRALE EINDTOETS GROEP 8
Vorige week dinsdag hebben de leerlingen van groep 8
in Nederland hun leerling rapport gekregen over de
landelijke eindtoets 2021.
We kunnen supertrots zijn
Gemiddeld scoorden zij een standaard

score van
537.4
Het landelijk gemiddelde
is 534.8
Het team van de Klaroen is heel blij met het resultaat.
Goed gedaan Mirella, Stijn, Laura, Puck, Arda, Suze.
Timo, Nikki en Teun!

Musical groep 7-8
DINSDAG 5 juli ( dus anders dan in de jaarplanning stond) zal groep 7/8 hun musical gaan
opvoeren!

Producent Meneer Ellende wil
graag een musical opvoeren in
het oude theater. Kan hij het
theater in zijn oude glorie
herstellen? Hij geeft de taak aan
Steef Speelberg en Saskia
Stoort. In het theater komen ze
een zwerver in een kist tegen en
tot hun schrik ook een spook!…
Wat heeft dit allemaal met elkaar
te maken? Het bonte gezelschap
van de musical gaat op
onderzoek uit.

De kinderen treden op in de Rientjes Mavo in Maarssen-broek.
In de ochtend zal de musical te zien zijn voor de andere groepen van onze school. We zullen
binnenkort een oproep doen voor ouders die kunnen rijden.

Overstap
Vrijdag 8 juli is alweer de laatste schooldag van dit schooljaar.
Zoals vanouds doen we dit op het schoolplein. Vorige jaren deden
we het op straat zodat, de volwassenen 1,5 meter afstand konden
halen. Nu keren we weer terug naar het schoolplein.
Vanaf 10.45 uur bent u van harte welkom om het schoolplein te
staan. Hier zullen de kinderen overstappen naar de groep van
volgend jaar onder begeleiding van het SDG orkest. Ouders en
leerkrachten zingen het overstaplied.
Daarna tellen we af naar de zomervakantie en zwaaien we uit.

VAKANTIEROOSTER DEFINITIEF 2022-2023
Onderstaand vakantierooster is door het team en de MR van De Klaroen vastgesteld.

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE

WE ZIJN ALLEMAAL ANDERS
Nieuwsbrief blok_6 We zijn allemaal anders
Klik op de groep van uw kind hieronder:
DOWNLOAD Kletskaarten.





kletskaart_groep 1/2_blok 6
kletskaart_groep 3_blok 6
kletskaart_groep 4_blok 6
kletskaart_groep 5_blok 6

kletskaart_groep
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GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN
Week 23 (07/06 - 10/06) – Jou moet ik hebben
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden.
Zeven zoons van Isaï zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de
achtste weet Samuel: jou moet ik hebben!
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien.
Alleen David kan er met zijn harpspel voor zorgen dat de koning zich
wat beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor hem zorgt.
Week 24 (13/06 - 17/06) – Kom maar op
1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27
De reus Goliat daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft,
maar David gaat hem met zijn slinger tegemoet.

Week 25 (20/06 - 24/06) – Help jij mij?
1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. David is
getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten.
Week 26 (27/06 - 01/07) – Waar ben je veilig?
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar komen, en later
ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren.
Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna vlucht David
verder door het land.

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

Ingezonden

Goedemiddag!
Op zaterdag 11 juni, staat na 2 jaar afwezigheid vanwege corona, de Kasteelloop van Kasteel de Haar
weer op het programma. Honderden wandelaars en hardlopers van alle leeftijden doen al mee met de
mooiste kasteelloop van Nederland bij het Utrechtse Haarzuilens.
Voor kinderen (en familie) wordt een sprookjesachtige wandeling georganiseerd of kunnen de jonge
sportievelingen meelopen met de jeugdloop van 1 of 2 km.
8:30 tot 10:00 uur: Start Kasteelwandeling van De Haar (20 km en 12 km)
17.30 uur: Prinsen en Prinsessenloop 1 km 4-7 jaar
17.45 uur: Ridders en Jonkvrouwenloop 2 km 8-12 jaar
18.00 uur: De Vijf van De Haar (5 km) 12+
18.30 uur: De Tien van De Haar (10 km)
19.45 uur: De Halve van De Haar (21,1 km)
Het middeleeuwse kasteel en de groene omgeving maken dit evenement uniek. Je loopt langs poorten,
over groene lanen, langs wateren en ophaalbruggen met als hoogtepunt de torens van het kasteel.
Loop jij samen met je vrienden of klasgenootjes mee?
Schrijf je nu snel in via https://www.dehalvevandehaar.nl/
We zouden het geweldig vinden als dit bericht gedeeld kan worden met alle leerlingen en ouders.
Mochten jullie daar nog iets extra’s voor nodig hebben, horen we het natuurlijk graag.

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.

