
  

 

 

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 JULI/AUGUSTUS 2022 
• 2 juli Schoolkorfbaltoernooi  
• 4 juli Leerlingrapport II 
• 6 juli afscheidsavond groepen 8 (Rientjes mavo) 
• 7 juli 11.00u uitzwaaien groepen 8 (voor ouders groepen 8 en andere belangstellenden) 
• 8 juli 11.30u start zomervakantie 
• 22 augustus eerste schooldag 8.30u 
• inloop op maandagen vanaf 22 augustus tot herfstvakantie 
• 24 augustus hoofdluiscontrole 
• 25 augustus Eerste Update 2022-2023 
• 5 september t/m 15 september groepsinformatieavonden (uitnodiging volgt) 
• 8 september startfeest  
• 15 september dag van de pedagogisch medewerker 
• 22 en27  september schoolfotograaf 
• 28 september start kinderpostzegels groepen 7 

 
 

Het team 
van de 
Klaroen 
wenst iedereen 
alvast een heel fijne 
zomervakantie!! 

 

 

  

30 JUNI   2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN  

Tot de zomervakantie  
DONDERDAGEN 8.20 uur-8.30 uur 

 

NA de zomervakantie op maandagen 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen


 

BEDANKT!! 

HULPOUDERS EN VRIJWILLIGERS 

Bedankt voor jullie hulp bij dit zeer geslaagde circusfeest 

 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Sem  7-8 
Dimitris 15-8 
Emma 6-9 
Leah 13-9 
Jace 27-9 



 

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.  
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 kletskaart_groep    6 

 
 
SCHOOLGIDS DEEL 2  
 

DOWNLOAD HIER SCHOOLGIDS DEEL 2 
 

op pagina 10 en 11 staat de kalender voor 2022-2023  
(handig om over te nemen in uw agenda) 

 
 

SPONSORS TEXELKAMP BEDANKT!! 
 
Het is alweer even geleden maar we hebben met de groepen 8 een 
prachtig kamp achter de rug. We hebben veel activiteiten gedaan 
en het grootste deel was het heel lekker weer. Een eigen terrein 
met veel ruimte om te voetballen, volleyballen, verstoppertje 
spelen en nog vele andere spellen.  
 
We willen via deze weg ook even extra aandacht geven aan onze 
sponsor. Mede hierdoor hebben wij extra activiteiten kunnen 
doen.  
 
Nogmaals dank hiervoor! 

 
 
 

 
 
 
  

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/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_6-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok6.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2022/06/Bijlage-schoolgids-22-23-Klaroen-Maarssen-en-Tienhoven-1.pdf


 

EVEN VOORSTELLEN…..Nienke Herrema 
 

Beste ouders/verzorgers (vooral van groepen 1/2a en 1/2c), 
In het nieuwe schooljaar zullen we elkaar af en toe op maandag gaan zien in 
de klas. Ik zal tot de kerstvakantie invallen voor juf Rosa en juf Wilma. Ik stel 
me hier alvast aan jullie voor. 
  
Mijn naam is Nienke Herrema, ik ben 40 jaar en woon met mijn gezin in 
Utrecht. Al heel lang werk ik met veel plezier in het regulier en speciaal 
basisonderwijs en altijd het liefst met kleuters. De laatste jaren doe ik dit als 
zzp’er omdat ik hou van afwisseling en ik zo op veel verschillende scholen kan 
werken. Aankomend schooljaar combineer ik voor de klas staan met werken 
in de jeugdzorg als leerlingbegeleider en pedagogisch behandelaar. Hiermee 
help ik jonge kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich 
goed te kunnen ontwikkelen. 

  
 

Ik verheug me op mijn tijd bij De Klaroen. 
Tot na de vakantie! 
 

 

HET KINDPAKKET 

 

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

 

 

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 

Afgelopen weken hebben wij…  
 

…dikke vet gebruik gemaakt van de studiedag die wij als 
cadeautje kregen, extra tijd met de kinderen hoe leuk is dat! 
Tijdens de studiedag hebben wij heerlijk meneer de octopus op 
bezoek gehad (zie foto) en hebben wij ook nog eens met water 
gespeeld. Het was echt dolle pret! 
 
Over water gesproken…. wat hebben wij een mazzel gehad 
afgelopen weken met het weer, de kinderen hebben dan ook 
vaak samen met water gespeeld, we verwachten dat we deze 
zomer ook veel met water buiten zullen spelen, willen ouders 
denken aan extra kleding?  

 
 
 

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


 

Tijdens de wat minderen mooie dagen werden wij zeer 
creatief. Zo hebben de kinderen van de tienerclub en het 
tienerhonk samen levensechte monopoly gemaakt. De 
kinderen hadden besloten dat groep 1 40 euro kostte en 
groep 8 duizend euro. De creativiteit van de kinderen was 
erg leuk om te zien. Ook tijdens het spel zelf…. 
Zo waren er kinderen die alles wilden uitgeven en 
anderen die graag spaarden.  
 
 
 

 
 
Ook is de bakken/kook week geweest en wat hebben kinderen de 
lekkerste dingen samen gemaakt. Zo hebben de kleuters heerlijke 
pizza gemaakt, de centrale hal een heerlijke appeltaart en het 
tienerhonk heerlijke smoothies.  
 
Juni was echt de maand van de workshops en wat een geluk hadden 
onze BSO-kinderen, zij konden namelijk best wel vaak aanschuiven 
aan allerlei soort workshops.  

 
Zo hebben de kinderen van de woensdag de 
mogelijkheid gekregen om een voetbalworkshop te 
krijgen. Ook zijn er workshops gegeven door externe 
professionals.  
Als dansdocente hadden wij Marcia van dansschool 
Spotlight in Maarssen. Ook was er professionele 
aikido docent, Alex van de Ki-Musubi school.  
 
Via deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken die 
betrokken is geweest bij de workshops, voor het 
delen van hun kennis en talenten met onze kinderen.  
 
Wij willen in de toekomst vaker workshops 
aanbieden. Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt 
of zijn/haar kennis en talent met ons te delen? Aarzel 
dan niet om een mailtje te sturen naar 
klaroen@eigenenwijzer.nl  
 
Ook sluiten wij weer een mooie jaar af. Wij zijn trots 
op wat wij als team samen met school weer hebben 

kunnen neerzetten in een weer bijzondere jaar. Het welzijn en het plezier van de kinderen heeft altijd bij ons 
vooropgestaan. Wij willen ouders bedanken voor het vertrouwen wat zij in ons hebben door hun kostbaarste 
bezit bij ons achter te laten.  
 
In de zomervakantie gaan wij er weer volop tegenaan om een echte “vakantievibe” te hebben samen met de 
kinderen. Er is een uitgebreid programma opgesteld met de leukste activiteiten en uitjes (https://www.eigen-en-
wijzer.nl/vakantiezotheid-maarssen/). Wij hebben er veel zin in, jij ook?  
 
Juf Lorena (BSO de Klaroen) 

 

mailto:klaroen@eigenenwijzer.nl


 

 
 

LINK NIEUWBRIEF BIBLIOTHEEK 
 

 
 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 

HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 2022-2023 

SCHOOLGIDS 2022 INFORMATIEF 
VAKANTIEROOSTER  

 
Meer downloads?        

www.klaroen.com 
 

 

  

https://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/templates/webversie.vm?code=6C1678C63FE30405&utm_tag=header&utm_field=webversie
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/2022/06/Bijlage-schoolgids-22-23-Klaroen-Maarssen-en-Tienhoven-1.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://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/templates/webversie.vm?code=6C1678C63FE30405&utm_tag=header&utm_field=webversie
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. 
 

 
TREFWOORD 

 

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 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Liever een lied (wisselthema) 
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen. 
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen). 
 
 

 
VANUIT DE OUDERRAAD 
 
Nieuwe leden ouderraad 
 
Beste ouders van de Klaroen, na de oproep in een eerdere update hebben 4 nieuwe ouders zich aangemeld voor 
de ouderraad. Zij zullen zich hier even voorstellen. 
 
Ik ben Annemiek Niekerk en ben moeder van Luuk en Pip. Ik ga al wat jaren mee op de 
Klaroen, en sinds mijn dochter nu ook naar school gaat vind ik het leuk om naast Bieb moeder 
mij nu ook aan te sluiten bij de OR. Ik vind het leuk en spannend en hoop er volgend schooljaar 
weer iets moois van te maken!!  
 

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


 

 
Mijn naam is Sanne van Essen, getrouwd met Jeroen en moeder van Isabel 4 jaar en 
Tobias en Nina 2 jaar. 
Ik vind het leuk om meer betrokken te zijn bij alle activiteiten rondom school en te helpen 
waar nodig. Verder vind ik het heerlijk om met de kinderen naar buiten te gaan en heb ik 
een eigen webwinkel genaamd Muizenkindjes met daarin o.a. duurzaam speelgoed.  
Tot ziens op de Klaroen! 
 

 
Ik ben Jolanda Verharen. Moeder van Jens die na de zomervakantie in groep 4a zit en Demi uit 
groep 1/2a. In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis op de poli bloedafname en werk ik in 
het laboratorium. Ik ga bij de ouderraad omdat het mij leuk lijkt om wat meer betrokken te zijn 
bij de school waar mijn kinderen toch 8 jaar rondlopen en zo mijn steentje te kunnen bijdragen. 
  
 

Ik ben Manuela Kraan-Schut, 30 jaar en woon samen met mijn man en zoontje Brady in 
Maarssen. Toen ik zag dat er nieuwe leden voor de ouderraad gezocht werden, heb ik mij 
meteen aangemeld. Vroeger heb ik zelf ook op de Klaroen gezeten en ik vind het fijn om wat 
voor de school en de kinderen te kunnen betekenen. Zelf werk ik als pedagogisch medewerker 
op een kinderdagverblijf in Maarssen. Ik ben erg creatief en denk graag mee over leuke 
activiteiten voor de school. Mijn zoontje zit in groep 1/2a en ben dus de komende jaren nog 
vaak te vinden in en om de school. 
 

 
 
Blij met deze nieuwe aanwinst! We gaan weer leuke dingen organiseren volgend jaar!!! 
 

Helaas zijn er ook enkelen die de ouderraad gaan verlaten ☹. 
 
Als eerste onze penningmeester Renske Vlek! Renske is een duizendpoot, die naast het verbouwen van een huis 
(zelf!) een drukke baan en twee kinderen ook nog eens tijd maakte om de financiën van de ouderraad rond te 
rekenen. Wij zijn haar hiervoor heel dankbaar. Thanks Renske dat je dit sinds het vertrek van Peter hebt willen 
doen! Je hebt nu het stokje overgedragen aan Annemarie van Ee. Die gaat je vast waardig opvolgen! 
 
Annemieke Quack. Annemieke heeft een aantal jaar onze ouderraad versterkt en vooral met het versieren van de 
school. De magnifieke raamschilderingen waren deels van haar hand. Annemieke heeft nu al een jaar een nieuwe 
baan. Zij merkt dat het steeds lastiger wordt om tijd vrij te maken voor de ouderraad en dat is dan ook de reden 
dat zij er mee stopt. Annemieke, heel veel plezier in je nieuwe baan!! Super bedankt voor je inzet! 
 
En dan Jeanine Wallas. Jeanine is een aantal jaar onderdeel geweest van de OR. Jeanine was breed inzetbaar. 
Deed ook raamschilderingen, maar was ook elk jaar druk met het regelen van een bepaalde man op 5/12. Jeanine 
en haar man Harry hadden de wens om nog een kindje te krijgen en die wens is in vervulling gegaan. De focus ligt 
nu bij de nieuwe baby die eind augustus wordt verwacht!! Heel veel liefde en geluk gewenst! We zien je over 4 

jaar wel weer terug in de ouderraad 😊. 
 
Nog even over de ouderraad. Wat doen we nou precies?  



 

De laatste 2 jaar is de ouderraad minder zichtbaar geweest dan 
andere jaren. Dit komt door corona. De ouderraad helpt de school 
met het organiseren van activiteiten en het financieren daarvan. 
Om een paar voorbeelden te noemen: IJsjes bij terugkomst van 
kamp/ de boodschappen voor op kamp. Bijna alles rondom 5 
december. Het versieren van de school in voorjaar/ 
zomer/herfst/kerst en winterthema. De snack bij 
schoolvoetbal/korfbal. Hulp bij schoolactiviteiten, zoals het 
startfeest en de kerstviering, hapjes en drankjes namens de OR.  De 
versiering en versnaperingen bij de eindmusical. En dit jaar als 
klapstuk de 17 meter lange kasteelrun stormbaan tijdens de 
sportdag!!   
We hopen ook volgend schooljaar weer een mooi jaar te hebben 
met heel veel leuke activiteiten waar we als OR onderdeel van 
kunnen zijn!! 
Tot slot nog even een bedankje aan een trouwe sponsor. Volgende 
week zal Harry van Goor van viswinkel Maarssen weer heerlijke vishapjes sponsoren tijdens de musical van groep 
8. Hiervoor dank namens alle ouders en de ouderraad. 
U kunt de winkel vinden op de Johannes Vermeerstraat 33 (Pieter de Hooghplein) 
 

 

 
 
  



 

 VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 

 4 juli juf Linda (groep 1/2b) 

 15 juli juf Michelle (groep 5a) 

 27 juli juf Wilma (groep 1/2c) 

 15 augustus meester Damian 

 23 augustus juf Inge (groep 7) 

 30 augustus juf Annelies d V (BSO) 
 

 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


