zomereditie 2022

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

AGENDA JULI – AUG- SEPT 2022
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•
•
•
•
•
•
•

30 juni nieuwe Update
4 juli leerlingrapport 2
5 juli (let op dinsdag!) musical groep 7/8 en afscheidsavond groep 8
8 juli 10.45 uur Overstapceremonie. Alle ouders welkom op het schoolplein
8 juli 11.30 uur start zomervakantie
22 augustus eerste schooldag 8.30 uur
22 augustus hoofdluiscontrole
9 september startfeest
21 en 23 september schoolkorfbal
22 september schoolfotograaf
22 september avond ouderavond

Zomer 2022

Het team van
de Klaroen
wenst
iedereen
alvast een fijne
zomervakantie

WELKOM OP DE KLAROEN
Abel Rijsterborgh
Juliette Veerman
Noor Verdonk
We wensen jullie en je ouders een
fijne tijd op onze school!

OUDERRAAD
De ouderraad kijkt terug op een super geslaagd
schooljaar, waarin we leuke activiteiten hebben
(mee)georganiseerd. Welke zeg je? Een hele lijst:
het startfeest, de schoolfotograaf, het Nationaal
Schoolontbijt en talentendag, sinterklaasfeest,
Kerstviering, Paaslunch, Koningsspelen,
Koningsdag allegorische optocht,
Avondvierdaagse, Kleedjesmarkt en de overstap.

Maar eerst willen we Marjolijn de Graaf bedanken voor haar jarenlange inzet, gedrevenheid en
de activiteiten die ze heeft meegeholpen. Ze gaat de ouderraad verlaten, aangezien haar
dochter Laura naar de middelbare school gaat. Dit slaat natuurlijk een enorm gat in de
organisatie (zie de laatste alinea van dit artikel ;-)). Marjolijn, als je ooit nog de behoefte voelt
om even aan het Rad te komen draaien, ben je welkom hoor!
Het succes van de Kleedjesmarkt
De Kleedjesmarkt was een daverend succes! De kinderen waren laaiend enthousiast over
onder andere het Rad van Fortuin en de schmink van Astrid's Kleurenpalet. We willen Astrid
bedanken voor haar extra inzet. Ze heeft de kinderen van de Klaroen gesponsord door een
tweede schminker mee te nemen. Twee voor de prijs van één dus. Volg Astrid op Facebook
voor inspiratie en mooie foto's: https://www.facebook.com/Astridskleurenpalet/.
Spaar voor de Klaroen via Vomar
Nog een klein verzoekje: doe jij of een familielid boodschappen bij de Vomar? Zou je dan willen
sparen voor een extra bijdrage voor de Klaroen? Dat kan met clubcode KLTI2022. Precies
weten hoe het werkt? Vraag Sabrina van de Bunt.
De ouderraad zoekt jou
Wil jij ook bijdragen aan extra plezier en leuke momenten voor je kind rondom school?
Onderdeel zijn van een gezellig team met ouders die graag wat extra's doen? Meehelpen bij
activiteiten? Kom dan nu bij de ouderraad.
We vergaderen 6 keer per jaar. Je kiest samen met twee of drie leden een aantal activiteiten die
je organiseert. En zo maakt de school samen met de ouderraad veel van de activiteiten
mogelijk. Twijfel niet en geef je snel op bij Steven Verver of Esther Klop.

Even voorstellen
Mijn naam is Mirtha de Villouta, ik ben 23 jaar en ik woon in
Maarssen. Ik ben een student aan de Marnix Academie en het
afgelopen half jaar heb ik mijn studie leraar basisonderwijs in het
buitenland gevolgd. Mijn afstudeerstage zal ik in een half jaar
afronden op de Klaroen in Tienhoven. Na de zomer sta ik op
maandag en dinsdag voor de klas in groep 5/6. Drie jaar geleden
liep ik ook al met veel plezier stage bij juf Rebecca. Daarom weet
ik zeker dat ik mij kan verheugen op mijn tijd bij de Klaroen.
Tot na de vakantie!

OPROEP MUSICAL GROEP 7-8
DINSDAG 5 juli zal groep 7-8 de musical gaan opvoeren! De kinderen treden op in het
gebouw van de Rientjes Mavo in Maarssenbroek.
Als voorproefje speelt groep 7-8 de musical in de ochtend voor groep 1 tot en met 6.
We zoeken nog rijders die helpen de kinderen van school naar het theater te rijden.
Kunt u dinsdagochtend helpen met rijden? Noteer he tin de parro app!
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.

Overstap
Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Zoals
vanouds doen we dit op 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.

SCHOOLGIDS DEEL 2
In de schoolgids staat alle algemene informatie over onze school. Deze ontving u in het jaar dat uw kind
op school startte. Deze informatie staat ook op de website https://www.klaroen.com/praktischeinformatie/schoolgids/
In de bijlage van schoolgids staat de informatie die per jaar veranderd.

DOWNLOAD HIER SCHOOLGIDS DEEL 2
op pagina 10 en 11 staat de kalender voor 2022-2023
(handig om over te nemen in uw agenda)
VAKANTIEROOSTER DEFINITIEF 2022-2023

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

6_blok 6

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN
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.

Ingezonden

ZATERDAG 16 JULI
9.30-14.30
LEER VISSEN VOOR KINDEREN VAN
8 TM 14 JAR
MELD JE AAN VIA WWW.STEKKIE.NL
https://www.stekkie.nl/zomerviskaravaa
n/

LINK NIEUWBRIEF BIBLIOTHEEK

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: 06-54984022

NOTITIE VAN DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Op de website van Eigen& Wijzer staan de regels rondom de TSO. Hier staat ook tekst over de inhoud
van de lunchtrommel. 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.

