
  

 

 

 

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 
     

 

WELKOM TERUG….. 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, de vakantie is weer voorbij. We 
hopen dat iedereen ervan genoten heeft en weer lekker uitgerust aan dit 
nieuwe jaar kan beginnen. Het was maandag vast wel weer wennen om weer 
naar school te gaan. Vroeg opstaan om op tijd op school te zijn, iedereen 
weer op zoek naar zijn eigen juf of meester, maar ondertussen heeft 
iedereen zijn plekje weer gevonden.  
 
Het team van de Klaroen heeft er weer reuze zin in! 
 
We wensen iedereen een geweldig schooljaar toe en we hopen elkaar te zien 
op het “startfeest” 8 september (meer informatie hierover volgt via de e-mail binnenkort). 

 
     

AGENDA AUGUSTUS/SEPTEMBER 2022 
• inloop op maandagen vanaf 22 augustus tot herfstvakantie 
• 30 augustus leerlingenraad 
• Week van 5 september ontruimingsoefening 
• 5 september t/m 15 september groepsinformatieavonden (uitnodiging in deze Update) 
• 8 september startfeest (18.00u-19.30u) “Soud of Music!” 
• 15 september dag van de pedagogisch medewerker 
• 20 september MR vergadering 
• 22 en 27 september schoolfotograaf 
• 28 september start kinderpostzegels groepen 7 
• 6 oktober nieuwe Update 
• 18 oktober klankbordgroep 

 
Correcties: in de schoolgidsbijlage stond 2e Pinksterdag op 29-06 gepland, dat moet uiteraard 29-05 zijn 

En op pagina 9 (urenverantwoording staat bij start herfstvakantie 18-10, dat moet zijn 24-10.  
Voor vakantie en vrije dagen kunt u het best kijken op het vakantierooster: VAKANTIEROOSTER 

 

 
  

25 AUGUSTUS 2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN  

vanaf de zomervakantie tot de 
herfstvakantie 

  
ALLE MAANDAGEN 8.20 uur-8.30 uur 

 

 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.klaroen.com/praktische-informatie/vakantierooster/


 

DIRECTEUR DE KLAROEN MAARSSEN 
 
Mijn naam is Niels van Heuven en na de grote vakantie begin ik als directeur op De 
Klaroen in Maarssen. Ik ben 45 jaar oud en woon in Varik (in de buurt van Tiel), samen 
met mijn partner Gerda. Mijn 2 stiefkinderen Fabian en Larissa zijn al op zichzelf en 
Larissa heeft inmiddels al kinderen. Ik ben dus al opa. In mijn vrije tijd fiets, lees en 
kook ik graag. Ik ben 21 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Na 19 jaar voor de klas 
te hebben gestaan op basisscholen o.a. in de omgeving van Geldermalsen, ben ik 2 
jaar geleden adjunct- directeur geworden van basisschool De Voorsprong in de Haagse Schilderswijk. Deze functie 
heb ik met veel plezier en enthousiasme mogen doen, ook al was het een hele reis elke dag van Varik naar Den 
Haag. Na twee jaar ben ik mij gaan oriënteren op een nieuwe stap in mijn carrière. Die heb ik gevonden op De 
Klaroen. De eerste periode zal ik veel tijd besteden aan de kennismaking met de kinderen, het team en de 
ouders/verzorgers van De Klaroen. In mijn visie op onderwijs is “samenwerken” een belangrijke pijler. Allereerst 
samen met je collega-teamleden, maar ook met de ouder(s)/verzorger(s) en daarnaast ook met verschillende 
externe partijen die bij het onderwijs betrokken zijn. Ik hoop dat u als ouder dit ook zo ziet en dat we samen, als 
educatief partners, kunnen optrekken tijdens de schooltijd van uw kind om er een fantastische tijd van te maken. 
Mijn deur staat open voor een praatje, een luisterend oor en natuurlijk ook voor uw vragen en opmerkingen. Tot 
slot wil ik iedereen graag een fijn schooljaar toe wensen en kijk er naar uit u binnenkort op De Klaroen te mogen 
begroeten.  
 
Groet,  
Niels van Heuven  
 

 

ANIEK TOL 
Ik ben Aniek Tol en na de zomervakantie start ik als remedial teacher op De Klaroen. 
Samen met mijn vriend Joey woon ik in Amersfoort. We hebben twee konijnen die lekker 
los rondlopen in huis. Je kunt mij blij maken met muziek maken, paardrijden, lezen en 
boulderen. 
Sinds november 2021 ben ik gestart met mijn eigen RT-praktijk (RT-Praktijk Aniek). Sinds 
die tijd heb ik een vol programma gehad met vijf verschillende scholen en leerlingen aan 
huis. Lesgeven aan kleine groepjes en individuele leerlingen geeft mij veel energie. Het is gaaf om te zien hoe 
kinderen groeien. 
Korte lijntjes met de leerkrachten vind ik belangrijk, omdat dit bijdraagt aan een goede samenwerking. 
Een goede samenwerking kan een groot verschil maken bij leerlingen. Mijn motto is: ‘Bij elke fout een feestje!’. 
Ik kijk uit naar onze samenwerking en leer jullie na de vakantie graag kennen!  
 
Hartelijke groet, 
Aniek Tol 

 
STARTFEEST 8 SEPTEMBER  
SOUND OF mUSIC 
 
Het is bijna weer zover! Het startfeest staat voor de deur.  
Dit jaar is het thema: Sound of music! 
Het feest vindt plaats op donderdag 8 september van 18.00 tot 19.30 uur 
 
Aankomende week krijgt u een uitgebreide e-mail met alle informatie.  
We gaan er een swingend startfeest van maken! 
 
De startfeestcommissie 



 

GEBOREN 

 
Lieve kinderen en ouders van de Klaroen,  
 
Wat zijn wij ontzettend trots en blij! Onze 
vierde zoon Simon is op woensdag 17 augustus 
geboren. Het gaat ontzettend goed met hem, 
met mij en met ons gezin. We genieten volop 
van elkaar.  
 
Lieve groet,  
juf Sabine 

 
Voor wie het leuk vindt om een kaartje of 
tekening te sturen: 
Juf Sabine woont op de  
Nieuweweg 3, 3612 AR Tienhoven 

 
 
 
 
 

HOOFDLUISCONTROLES 
 
Gisteren zijn alle groepen gecontroleerd (ZIE E-MAIL 24-8).  

 
Per groep zijn er een aantal behulpzame ouders, die steeds na 
een vakantie een hoofdluiscontrole houden in de groep. Als er 
hoofdluis geconstateerd wordt bij uw kind, wordt u gebeld door 
één van deze ouders of de hoofdluiscoördinator Angela van 
Kooten (angela@van-der-horst.com)  
Ook weer het verzoek de jassen en tassen van de kinderen in de zak te doen. Heeft u nog geen zak? U kunt deze 
kopen bij onze conciërge Martijn (€ 7,00 zak). Wij hebben het verplicht gesteld op de Klaroen.   
 
Wilt u in de schoolgidskalender bekijken wanneer de volgende controle is en er dan voor zorgen dat de haren 
op die dag niet te veel gel of ingewikkeld vlechtwerk bevatten en schoon zijn (ingewikkeld vlechtwerk wordt 
vaak losgehaald tijdens de controle –daarvoor in de plaats komt dan een paardenstaart). 
 
U blijft natuurlijk als ouder altijd zelf verantwoordelijk voor controle op hoofdluis en behandeling van uw eigen 
kind. Zie de controles op school vooral als extra service van een groep ouders die dit geheel belangeloos doet, om 
te voorkomen dat hoofdluis zich verder verspreidt op school. 
Wij zijn dus heel blij met deze groep trouwe ouders, die soms wekelijks komt controleren. 
En ja, helaas ...er wordt ongetwijfeld weleens iets over het hoofd gezien, het is namelijk soms echt niet altijd even 
goed te zien of het nu om roos, hoofdluis of neten gaat. 
Ook wordt er regelmatig gevraagd of het nu wel effect heeft om de jassen en tassen in de hoofdluiszak te doen. 
Daar zijn de meningen in het land verdeeld over, voor de zekerheid vragen wij het gewoon wel te doen. 
 

mailto:angela@van-der-horst.com


 

 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

                WE HOREN BIJ ELKAAR 
 

Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR 

 kletskaart_groep1/2 blok1 
 kletskaart_groep  3_blok1 
 kletskaart_groep  4_blok1 
 kletskaart_groep  5_blok1 
 kletskaart_groep  6_blok1 

 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anouk 1-8 4a  
Luuk  1-8 6a  
Djaizy 1-8 4b  
Kane  1-8 8b  
Sem  22-8 1a  
Dimitris 22-8 1a  
Emma 6-9 1b  
Leah 13-9 1c  
Jace 27-9 1a  
Lisanne 6-10 1c  
Scott  10-10 1c  
Vayenne 12-10 1a  
Adam 30-10 1a  
Anthony 31-10 1c  

 
 
 
 
 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/BLOK-1-WE-HOREN-BIJELKAAR-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok1.pdf


 

ONTRUIMING 
 
In de week van 5 september gaan we weer een ontruimingsoefening houden. Vooral 
voor de jongere kinderen en nieuwe kinderen bij ons op school kan het 
ontruimingssignaal weleens een schrikeffect geven.  
Uiteraard bespreken de juffen dit van tevoren met de kinderen, maar ook u kunt er 
thuis misschien wat aandacht aan besteden. 
 

 

KLANKBORDGROEP 

De Klankbordgroep van de Klaroen is een groep ouders/verzorgers die samen met de schoolleiding bij elkaar 
komt om te praten over de ontwikkelingen op de Klaroen Maarssen en andere algemene 
zaken betreffende de Klaroen. Deze groep komt een aantal keer per jaar op school bij 
elkaar. De bespreekpunten (geen persoonlijke zaken betreffende een leerling of leraar) 
kunnen door de klankbordgroep ingebracht worden, maar ook door u. U kunt het e-
mailadres info.klaroenmaarssen@vechtstreekenenvenen.nl gebruiken voor bespreekpunten 
. 
 

Op dit moment zitten Ingeborg (Ackema), Marloes (Arendsen), Annemarie (Cats), Wouter (Wagter) en Wim 
Verkerk/Niels van Heuven in de klankbordgroep. 
 
Mocht u een agendapunt hebben voor de klankbordgroep, geef dit ook gerust door bij deze personen.  

 
 

LEERPLICHTWET 
 

https://rblutrechtnoordwest.nl/ 
 

 
 

PRAKTISCHE ZAKEN 
Zoals u gewend bent van ons, zetten we in de eerste UPDATE altijd even wat praktische zaken op een rij: 

 Iedereen is op tijd op school.    

 Fietsen en stepjes kunnen alleen gestald worden in het fietsenhok. Op het plein en in de school wordt 
alleen gelopen. 

 Wilt u (ouders/verzorgers) proberen de afspraken met artsen e.a. zoveel mogelijk voor of na schooltijd te 
plannen. 

 

 Alle ouders kunnen voor het hek wachten om hun kind op te halen 
van school. Wilt u daar NIET ROKEN, u bent een voorbeeld voor 
de leerlingen van onze school. 
 

 Mobieltjes en smartwatches zijn niet toegestaan, alleen als het 
echt noodzakelijk is in overleg met de leerkracht (op eigen risico!). Deze worden dan altijd ingeleverd bij 
de leerkracht. Uw kind kan zijn/haar mobieltje na schooltijd weer ophalen. 

 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenenvenen.nl
https://rblutrechtnoordwest.nl/


 

REGELS EN AFSPRAKEN 
 
Indien u dat wenst hebben we ook een gedrukt exemplaar van de schoolgids. In deze schoolgids staan ook onze 
gedragsregels op de Klaroen. 

 

 
 
  



 

 
 

SCHOOLGIDS DEEL 2  
 

DOWNLOAD HIER SCHOOLGIDS BIJLAGE 
 

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

 

 
FIETSENSTALLING 
Ouders en kinderen, willen jullie er weer op letten dat de fietsen netjes geplaatst worden in de rekken. 
We hebben voldoende fietsenrekken MITS de kinderen in de buurt van de school lopend naar school komen.  
Op het witte kruis en onder de vluchttrap mogen beslist geen fietsen geplaatst worden, dit in verband met de 
vluchtroute van de groepen boven. DUS NETJES IN DE REKKEN en NIET TEGEN DE HEKKEN en niet op de stoep 
 
 

 
AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN (BROERTJES EN ZUSJES) 
U kunt uw aanmeldingen melden via de mail naar info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl  
Aanmeldingen zijn geen inschrijvingen. U moet namelijk ook nog een inschrijfformulier invullen en 
inleveren bij Wim Verkerk. 
 
 

 
GEEN SNOEP IN DE PAUZES;  
OP DINSDAG EN DONDERDAG VERPLICHT 
FRUIT MEE 
Wilt u uw kind vooral geen snoep meegeven voor in de pauze. Een verantwoorde 
koek, een stuk fruit of boterham is echt veel gezonder. 
Op dinsdag en donderdag moeten de kinderen fruit meenemen. Andere 
tussendoortjes mogen alleen als aanvulling gegeten/gedronken worden. 
 
Ook vragen we u gezonde en verantwoorde traktaties uit te (laten) delen bij verjaardagen. Op internet zijn veel 
leuke tips te vinden voor een verantwoorde traktatie.   
 
 
 

RAPPORTEN RETOUR 
Voor de vakantie hebben alle leerlingen hun rapport gekregen.  
We vragen u de rapporten z.s.m. weer in te leveren bij de nieuwe leerkrachten. 
 
 

 
  

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/2022/08/Bijlage-schoolgids-22-23-01-08-2022-c.docx.pdf
mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl


 

AFSCHEIDSCADEAUS GROEP 8 2021-2022 
Vlak voor de zomervakantie hebben we tijdens de afscheidsavond in de Rientjesmavo een heel leuk 
afscheidscadeau gekregen van de leerlingen en ouders van de twee groepen 8.  
Twee prachtige pleintegels met alle namen van de leerlingen hebben een mooi plekje op het plein gekregen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

             Bedankt groepen 8!! 
 

MEDISCHE VERKLARING 
 
Het mag duidelijk zijn dat met het oog op de gezondheid van kinderen, het van groot belang is dat het personeel 
in alle gevallen zorgvuldig handelt en dat het over de vereiste bekwaamheid beschikt.  
 
We gaan bij medisch handelen uit van drie situaties:  
1. Het kind wordt ziek op school.  
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek.  
3. Medische handelingen.  
 
De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus: de leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leraar 
moet direct bepalen hoe hij moet handelen.  
Bij de tweede en de derde situatie kiest de school of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van 
medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling.  
 

Via deze LINK  kunt u het toestemmings- en verklaringsformulier downloaden.  

 
Ook als u dit toestemmingsformulier al eens eerder heeft ingevuld, de bedoeling is wel dat dit 
toestemmingsformulier elk jaar bij de leerkracht wordt afgegeven. We houden op die manier de 
medicijnverstrekking (en toestemmingen) actueel. 

  

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2021/08/toestemmingsformulier.pdf


 

INFORMATIEAVONDEN 
 
Een nieuwe groep, een nieuwe juf, nieuwe leerstof. Wat staat de kinderen allemaal te wachten in het nieuwe 
jaar? Op deze vraag krijgt u antwoord tijdens de informatieavonden.  
 

 

Deze avond is ook zeer 
informatief voor ouders van 
kinderen die gedurende dit 
schooljaar instromen in de 

groepen 1a, 1b en 1c 
 

 AANMELDEN  
voor deze avonden via de e-mailadressen van de leerkrachten (zie 

hieronder). 
 

 19.00u-20.00u 20.15u-21.15u 
woensdag 7 
september 

2022  

groep 6a 
gzoer@vechtstreekenvenen.nl 

 

maandag 12 
september 

2022 

groep 3a 
lbouhuijzen@vechtstreekenvenen.nl 

groep 3b 
r.veldhuizen@vechtstreekenvenen.nl 

  

dinsdag 13 
september 

2022 

groep 1/2a 
rvhouten@vechtstreekenvenen.nl 

groep 1/2b 
svbolhuis@vechtstreekenvenen.nl 

groep 1/2c 
wtromp@vechtstreekenvenen.nl 

  

woensdag 14 
september 

2022 

groep 4a 
rvanmaris@vechtstreekenvenen.nl 

groep 4b 
jcornelisse@vechtstreekenvenen.nl 

 

groep 5a 
mdaalhuisen@vechtstreekenvenen.nl 

groep 5b 
ssteenman@vechtstreekenvenen.nl 

 

donderdag 15 
september 

2022 

groep 8a 
jvdplas@vechtstreekenvenen.nl 

groep 8b 
laarsman@vechtstreekenvenen.nl 

 

 
groep 7a 

ivdgrift@vechtstreekenvenen.nl 
groep 7b 

laarsman@vechtstreekenvenen.nl 
 

 
  

mailto:gzoer@vechtstreekenvenen.nl
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mailto:mdaalhuisen@vechtstreekenvenen.nl
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mailto:jvdplas@vechtstreekenvenen.nl
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mailto:laarsman@vechtstreekenvenen.nl


 

 

HET KINDPAKKET STICHTSE VECHT 

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

 
 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 

HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 2022-2023 

SCHOOLGIDS 2022 INFORMATIEF 
VAKANTIEROOSTER  

 
Meer downloads?        

www.klaroen.com 
 

 

 
 

SCHOOLZONE 
 

 We willen graag dat leerlingen 
op de fiets of lopend naar school 
komen. 

 Als je met de fiets komt, houd 
de zebrapaden en de ingangen 
naar het plein vrij. 

 Als je met de auto komt, kijk dan 
op de plattegrond waar je kan 
parkeren. 

 Er zijn 2 parkeerplekken voor 
school met een kruis. Deze zijn 
bedoeld om leerlingen even af 
te zetten en weer door te rijden. 

 
 

 
 

Deze regels zorgen ervoor dat leerlingen veilig naar school en huis kunnen gaan. 
 

  

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/
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/2022/08/Bijlage-schoolgids-22-23-01-08-2022-c.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/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  
 
De afgelopen weken hebben wij… 
Ontzettend genoten van de vakantie. Wat hebben wij een ongelofelijke mazzel 
gehad met het weer!  Ook hebben wij een leuk vakantieprogramma gehad, we 
zijn er volop uitgeweest!  
 
Zo waren wij bij:  

 Natuurspeeltuin de Oerrr  

 De Geertjes Hoeve  

 Dierenpark Amersfoort 

 Oud- Valkeveen 

 De Pyramide van Austerlitz 

 Natuurspeeltuin Hoppies  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hebben we afgelopen zomer heel vaak mogen 
genieten van allerlei springkussens in allerlei vormen 
en maten. Wat was dat een groot spring plezier!  
De dagen dat wij op de BSO bleven was er net zoveel plezier te beleven, zo hebben wij allerlei soorten 
waterspelletjes gedaan, ook waren er veel verschillende workshops..  

 
De laatste week van de zomervakantie waren een aantal kinderen niet 
aanwezig op de BSO,  Ze waren namelijk naar het Timmerdorp! En Eigen & 
Wijzer kan met vol trots zeggen dat wij daar sponsor van waren! Dit 
hebben wij met veel plezier maar vooral met veel liefde voor de kinderen 
gedaan!  
 
 
 
 
 
Kortom het was weer eens een fantastische zomervakantie! 
Nu dat het nieuwe schooljaar is begonnen, is er bij ons ook een nieuwe 

indeling m.b.t de  pedagogisch medewerkers.  
Wij wensen namens 
team De Klaroen alle 
kinderen veel succes 
maar vooral veel plezier 
in het nieuwe 
schooljaar! Alle BSO-

juffen en meesters zullen elke middag op jullie staan wachten met wat lekkers, klaar om alle jullie verhalen 
aan te horen!  
 
 
 

Groep Leidster/s 

Speellokaal Juf Ingrid & Juf Awatef 

Centrale Hal Juf Femke & Juf Jannita 

Tienerclub Juf Lorena 

Tienerhonk Meester Timothy 



 

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 Timothy 

van Brakel 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. In de eerste aflevering van 22 augustus t/m 18 november 2022 zijn dat de 
volgende thema’s: 
 
Liever een lied (week 35 en 36) (wisselthema) 
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen. 
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen). 
Zoektocht (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over 
ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 
Jij of ik? (Week 40 t/m 42/43) 
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en inschikken. 
Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25). 
Doelgericht (week 44 t/m 46)  
Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de zinvolheid van 
doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten. 
Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33). 
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Jij of ik?’ (3 t/m 28 oktober). 
 

Opgehoepeld: jij moet weg. 
Jammer voor jou, vette pech. 
Ik wil voorop 

en jij moet gaan. 
IK! 
IK WIL HIER STAAN. 
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Dit onderbouwversje geeft meteen de kern van het thema Jij of ik? weer. Wie mag spelen met de enige trapkar? 
Wie wordt de ster van de nieuwe musical? Wie is de meest populaire van de groep? Gezonde competitie, 
bijvoorbeeld tijdens een spel of uitdaging, is prima. Het wordt minder leuk als kinderen voortdurend het gevoel 
hebben zich te moeten bewijzen. Als ze ergens een wedstrijd van maken waar dat niet nodig of niet wenselijk is.   
 
Ook in de Bijbelverhalen in dit thema is de vraag Jij of ik? voortdurend aan de orde. Abraham en zijn vrouw Sara 
zijn kinderloos, terwijl ze heel erg verlangen naar een kind waarmee de belofte van God verder zal kunnen gaan. 
Ze zorgen er daarom voor dat de slavin Hagar zwanger raakt zodat Abraham toch een zoon zal hebben. Maar wie 
is nu de belangrijkste vrouw in de familie: Sara of Hagar? Uiteindelijk krijgt niet alleen Hagar, maar ook Sara een 
zoon. Maar met wie moet Gods belofte nu verder? Terwijl Isaak de stamvader van het joodse volk wordt, zal 
Ismaël de stamvader worden van de islamitische volkeren. Uitverkiezing van de één betekent voor God namelijk 
niet de ontkenning van de ander! 
 
Voor wie is die plek waar maar plaats is voor één? Kinderen zullen steeds vaker ervaren dat het leven soms 
selecties met zich meebrengt. Dat is niet erg, daar groeien ze aan. Het is wel belangrijk dat ze elkaar daarbij niet 
als vijanden gaan zien die je moet uitschakelen. Uitverkiezing van de één hoeft de waardering van de ander niet in 
de weg te staan.   
 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 23 augustus juf Inge (7a) 

 2 september juf Simone  (1/2b) 

 3 september juf Arjaan (Peutergroep) 

 13 september juf Gera (6a) en 
juf Ineke (IB) 

 15 september juf Joyce (4b) 

 17 september juf Marleen 
(5a) 

 26 september juf Rosa 
(1/2a) 

 27 september juf Sharon (5b) 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN 

  
 



 

STICHTING LEERGELD STICHTSE VECHT 
 

  



 

INGEZONDEN DOOR GEMEENTE STICHTSE VECHT 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DEZE PAGINA INLEVEREN BIJ DE EIGEN LEERKRACHT 
OF GEGEVENS MAILEN NAAR INFO.KLAROENMAARSSEN@VECHTSTREEKENVENEN.NL  

 
ACTUELE TELEFOONNUMMERS, E-MAILADRESSEN EN ZIEKMELDINGEN 
Het komt nog weleens voor dat we ouders/verzorgers moeten bellen omdat een kind ziek is. Erger is als we dan 
geen gehoor krijgen. Geeft u a.u.b. ook een noodnummer. En we vragen natuurlijk ook uw emailadres. 
 
Ziekmeldingen uitsluitend mondeling of telefonisch (niet via mail of app, deze worden vaak te laat gelezen). 
 

Naam leerling(en) Groep 
  

  

  

  

 

  opmerkingen 

Mobiel nummer vader  
 
Telefoon werk vader 
 

06- 
 
06- 

 

Mobiel nummer moeder  
 
Telefoon werk moeder 
 

06- 
 
06- 

 

E-mailadres vader 
 
E-mailadres moeder 
 

 
 

 

Noodadres en 
telefoonnummer 

 
 
 

 

Omschrijving noodadres  
(bijv. opa/oma) 

 
 
 

 

 

ALLERGIE/MEDICIJNGEBRUIK 

Mijn kind(eren) hebben wel/geen allergie.  
Wilt u in geval van allergie hieronder de naam en de allergie van uw kind noteren.   

 
 
 
 
 

Is er sprake van medicijngebruik op school?      ja/nee 
Zo ja, wilt u hieronder de naam en de medicatie van uw kind noteren.  

 
 
 

In geval van medicijngebruik op school zal de leerkracht contact met u opnemen voor het ‘toestemmingsformulier 
verstrekking medicatie’.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Protocol Medisch handelen. 
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