Start 2022-2023

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

AGENDA SEPTEMBER 2022
•
•
•
•
•
•

9 september Startfeest
21 september Schoolkorfbal groep 3-4
22 september Schoolfotograaf
22 september Ouder info avond groep 1 t/m 8
23 september Schoolkorfbal groep 5 t/m 8
28 september start kinderpostzegels verkoop groep 7-8

OKTOBER 2022
•
•
•
•

5 oktober dag van de leraar
6 oktober Update oktober
20 oktober techniekdag Stichtse Vecht
24 oktober tm 28 oktober herfstvakantie

Startfeest - Kamperen bij de
Klaroen!
Morgen is het zover, het startfeest!
We hebben ontzettend veel zin om
jullie te zien. Bedankt voor het
aanmelden!

Even een paar kleine reminders:







Trek je meest functionele
campingkloffie aan.
Neem je eigen drankjes
mee in een coole
koelbox.
Zorg voor eigen bestek,
bordjes en bekers. Na het
eten kan je in de gedeelde
keuken de afwas doen.
Wij zorgen voor het eten!

Looppad is geen fietspad
We lopen met onze fiets in de hand vanaf het
eerste hek. Het gebeurt nog steeds wel eens dat
kleine kinderen omver gereden worden door
oudere kinderen op de fiets.
Natuurlijk gaat dat niet expres, maar de jonge
fietsers kunnen het tempo van lopende kinderen
niet goed inschatten.
Helpt u de kinderen herinneren dat het niet mag?

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE

WE HOREN BIJ ELKAAR
Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR






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

Vakantierooster

Overblijven /TSO (tussenschoolse opvang)
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 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: 06-39 34 27 30.

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 06-39 34 27 30.

Klaroen op Facebook
De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te vinden.
Zoek op Klaroen Tienhoven of klik hier

