
  

 

 

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 JUNI/JULI 2022 
• 3 juni praktisch verkeersexamen groepen 7 
• 6 juni 2e Pinksterdag (alle groepen vrij) 
• 7 t/m 10 juni kamp Texel groepen 8  
• 9 juni schoolreis groepen 1 t/m 4 
• 13 juni informatie over groepsverdeling 2022-2023  
• 14 juni klankbordgroep 19.00u 
• 14 juni brief over de Circusdag (feestdag) 
• 16 juni studiemiddag (middag alle groepen vrij) 
• 19 juni vaderdag 
• 20 juni t/m 24 juni 10 minutengesprekken op aanvraag (informatie volgt) 
• 22 juni sportdag groepen 4 t/m 8 OSM Zwanenkamp locatie (atletiekbaan) 
• 27 juni instructieavond hulpouders en aangemelde personen circus TADAA 19.45 inloop met 

koffie) 20.00u aanvang 
• 28 juni CIRCUS DAG alle groepen 
• 30 juni laatste Update van dit schooljaar 
• 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 

 

CIRCUS TADAA 28 JUNI 
 
 

 
Geef u nog op bij Wim Verkerk wverkerk@vechtstreekenvenen.nl   

of 0346-561862 en reserveer alvast in uw agenda: 

 instructieavond 27 juni 2022 (van 19.45u-22.00u)  
en 28 juni de gehele schooldag 

14 juni volgt een speciale brief over deze feestdag 

27 juni instructieavond hulpouders en aangemelde personen circus TADAA 
19.45 inloop met koffie en 20.00u aanvang 

2 JUNI   2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN  

Tot de zomervakantie  
DONDERDAGEN 8.20 uur-8.30 uur 

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

 

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


 

 DEFINITIEF VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

 
 

 
 

Informatie van de MR over totstandkoming vakantierooster: 

Er waren nog twee uren te verdelen in de vakantieplanning. Vanwege de wens van veel ouders om tijdig 
naar de wintersport te kunnen vertrekken heeft de MR geadviseerd deze op de vrijdagmiddag voor de 
voorjaarsvakantie te gebruiken. Dat is gebeurd. Hopelijk komt dit het ziekteverzuim ten goede. We 
wensen iedereen een gezonde vakantie! 

Met hartelijke groet namens de MR van de Klaroen 
Jan Nanne de Jong. 
 
 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Mees 13-06 1b  

Niki 20-06 1a  

Demi 28-06 1a  

Julia  30-06 1b  

 



 

AVONDVIERDAAGSE 2022 
 

Vanavond (voor de snelle lezers) lopen we alweer de slotavond van de 
avondvierdaagse. Tot nu toe hebben we prima wandelweer gehad en 
vanavond lijkt het nog mooier te worden. Belangrijker nog is dat we veel lol 
hebbende kinderen (en begeleiders) hebben gezien en gehoord. 

 
Denk erom dat we vanavond met zijn allen (5 en 10 
km) om 18:45 verzamelen bij het gemeentekantoor in 
vak 4 en ook samen eindigen op het schoolplein van 
de Klaroen. Daar worden de medailles uitgereikt. 
Degenen die voor de eerste keer lopen krijgen helaas 
een feestmedaille met een tegoedbon. Vanwege de 
grote hoeveelheid kinderen die voor het eerst lopen is 
er een leveringsprobleem. De bond hoopt dat de echte 
medailles er binnen 2 weken zijn. Excuses hiervoor! 
Leg het alsjeblieft uit aan je kinderen. De Klaroen-

shirts ontvangen we graag vrijdag weer terug in de klas. 
 
We bedanken de Klaroen, met name Martijn, voor 
alle hulp, de schenkers die ons onderweg van 
limonade, thee en koffie met koek(en) hebben 
voorzien, onze sponsors die de traktaties mogelijk 
maakten en alle lopers en hun begeleiders die deze 
mooie traditie weer hebben voortgezet. 
 

 

, , 

, , . 

 

Tot volgend jaar!  
 
Groeten, JanNanne de Jong, Linda de Lange, Wouter Wagter  

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


 

HERINNERING 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 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 
 

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_  

 kletskaart_groep    3_  

 kletskaart_groep    4 

 kletskaart_groep    5_ 

 kletskaart_groep    6_ 

 

 
 
 
 

 

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/2020/04/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


 

 
HET KINDPAKKET 

 

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

CENTRALE EINDTOETS GROEPEN 8  
 
Twee weken geleden hebben de leerlingen van de groepen 8 in 
Nederland hun leerlingrapport gekregen over de landelijke eindtoets 
2021. 
We zijn supertrots op onze leerlingen van de groepen 8 van de 
Klaroen: 
 

Gemiddelde scoorden zij een standaardscore 

van 536,0 

 
Het landelijk gemiddelde is 534,8 

 
Het team van de Klaroen is erg blij met dit resultaat. Goed gedaan 
leerlingen van groepen 8!! 
 
 

  

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


 

GROEPSVERDELING 2022-2023 
 

We hebben tijdens de MR vergadering van 24 mei een akkoord gekregen op de 
groepsverdeling voor volgend schooljaar. 
 
13 juni ontvangt u een e-mail met een overzicht welke meester/juf welke groep les gaat 
geven.  
Dan ook maken we bekend welke leerlingen in welke groep zitten  
(voorzover daar verandering in komt en al bekend is). 

 
 

 

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 

Afgelopen weken hebben wij…  
 
…..Vooral veel plezier beleefd met elkaar! Wij hadden een paar weken erg veel 
mazzel met het weer en daar hebben wij goed gebruik van gemaakt.  

 
Zo hebben de kinderen van de centrale hal, heerlijk allerlei soorten 
spelletjes met water gedaan. Ook zijn zij druk bezig geweest met het 
verkeer. Ze hebben buiten een hele mooie weg aan elkaar geknutsel, waar 
ze goed met elkaar hebben geoefend wat te doen in het verkeer.  
 
 
 
 
 
 

 
De tienerclub heeft honkbal aan de BSO geïntroduceerd en wat was dit dolle pret! Bijna 
alle groepen op uitzondering van de kleuters hebben meegedaan. Wat was het leuk om de 

spanning van de kinderen te zien, maar het was vooral 
mooi om te zien hoe de kinderen elkaar aanmoedigden 
om een gezamenlijk doel te bereiken, klasse! 
 
Van al die spelletjes, krijg je natuurlijk honger. Maar 
geen zorgen, want zo hebben de kinderen van de 
tienerclub pasta leren maken en de kinderen van de 
centrale hal hebben een heerlijke appeltaart gemaakt.  
 
 
  



 

De kleuters hebben hoog bezoek gehad… van jawel, Puppy’s! Wij hebben heerlijk met 
de puppy’s mogen knuffelen en aaien. Ook hebben wij erg veel over puppy’s geleerd. 
Helaas mochten wij geen een puppy houden voor de BSO…   
 
Avondvierdaagse 
Heb je ons gespot? Afgelopen maandag zijn wij bij de start van de avondvierdaagse 

geweest. Wij hebben leuke stappentellers uitgedeeld en jullie 
uitgezwaaid.  
Namens de BSO De Klaroen, zijn wij heel trots op alle toppers 
die mee hebben gelopen!  
 
 
 

Workshops 
In samenwerking met school is het 
weer mogelijk om met workshops 
te starten. Dit is heel lang niet 
meer mogelijk geweest door 
Corona, des ter blijer zijn wij nu 
zijn dat wij dit weer kunnen 
opzetten met z’n allen.  
Zo zal de juf van de Tienerhonk 
zorgen voor 2 leuke toneel 
workshops, de juf van de centrale 
hal voor een leuke sieraad 
workshop, de juf van de tienerclub 
voor koken en bakken workshops 
en meester Yesse voor voetbal 
workshops. Ook zijn er externe 
talenten uitgenodigd om 
binnenkort een workshop te 
komen geven. Let goed op! De 
workshops zijn niet alleen voor de 
BSO-kinderen. Ze zijn bedoeld voor 
alle kinderen van de Klaroen. Heb 
je jouw uitnodiging al gehad? 
Wacht dan niet met jezelf 
aanmelden!  
 
Aanmelden kan bij: 
klaroen@eigenenwijzer.nl 
Overige informatie kan je vinden 
op de al uitgedeelde Flyers.  
 
 
 
 
 
 

mailto:klaroen@eigenenwijzer.nl


 

 
Start van de opleiding gespecialiseerde pedagogische medewerker 
Als pedagogische medewerker klaar zijn voor de toekomst door het behalen van je GPM4? 
Zij-instromers, herintreden of omscholen vanuit een andere sector zoals bijvoorbeeld 
cultuur of sport? Met het GPM4 leer-werktraject van Eigen&Wijzer is het allemaal 
mogelijk!  
 
Neemt gerust een kijkje in de website van Eigen&Wijzer! www.eigen-en-wijzer.nl 

 
 

 

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://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eigen-en-wijzer.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C1c060609bc0c44d3552708da3818d39a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637883976518269566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YD5C3p5XJQz%2FYSqknVQ54JE5ALieee9P4rLrgPF4Dpk%3D&reserved=0
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 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). 
 
Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling 
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde omgeving. 
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël). 
 
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  
 
 
 
 
 
 

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! 
 

  

69 % is betaald tot nu toe,  

graag uw aandacht hiervoor! 



 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 

 4 juli juf Linda (groep 1/2b) 

 15 juli juf Michelle (groep 5a) 

 27 juli juf Wilma (groep 1/2c) 
 

 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


