
  

 

 

 

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 OKTOBER/NOVEMBER 2022 
 

• 5 oktober dag van de leraar 
• 18 oktober klankbordgroep 
• 18 oktober leerlingenraad 
• 19 oktober afscheidsdag meester Wim  
• 19 oktober afscheidsreceptie meester Wim (16.30 uur) zie pag. 2! 
• 24 t/m 28 oktober herfstvakantie 
• 1 november inloopochtend DINSDAG (tot kerstvakantie) 
• 2 november hoofdluiscontrole  
• 3 november nieuwe Update 

 

 

 

 

6 OKTOBER 2022 
 

 
INLOOPOCHTENDEN  

vanaf de herfstvakantie tot de 
kerstvakantie 

  
ALLE DINSDAG 8.20 uur-8.30 uur 

 

 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen


 



 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 2 

WE LOSSEN CONFLICTEN ZELF OP 
DOWNLOAD Kletskaarten. Klik op de groep van uw kind hieronder: 

 kletskaart_groep 1/2_blok 2 
 kletskaart_groep 3_blok 2 
 kletskaart-groep 4_blok 2 
 kletskaart_groep 5_blok 2 
 kletskaart-groep 6_blok 2 

 

NIEUWE LEERLINGEN….WELKOM OP DE KLAROEN! 

Emma   1b   6 september 
Leah   1c  13 september 
Jace    1a  27 september 
Lisanne  1c  6 oktober 
Scott   1c   9 oktober 
Vayenne  1a  12 oktober 
Anthony  1c  29 oktober 
Adam   1a  30 oktober 
Jayce   1c  11 november  
Jeliya  1b  15 november 
Boaz  1b   19 november 
Sammy  1b  25 november 

 
 
DE KINDERBOEKENWEEK… 

GIGAGROEN                                                                                               

De kinderboekenweek is van start! Het thema dit jaar is Gi-Ga-Groen.  
Op woensdag 5 oktober organiseren we voor de kinderen een opening 
in de grote hal. 

Fotowedstrijd 
Tijdens de kinderboekenweek wordt er een fotowedstrijd 
georganiseerd. De opdracht is als volgt: 

Stuur een foto naar je juf/meester waarin jij met jouw lievelingsboek op de foto staat. Het thema van de foto is: 
‘Tot je pensioen, met je boek in het groen!’ Als jouw foto door de jury wordt uitgekozen, win je een prijs! 

De foto’s kunnen ingestuurd worden tot en met donderdag 13 oktober. Graag per mail of via Parro versturen naar 
de eigen leerkracht van uw kind(eren). Op vrijdag 14 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Er is een prijs 
voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart-groep4_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok2.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart-groep6_blok2.pdf


 

Boekenmarkt 
Op woensdag 12 oktober van 12:15 tot 13:00 uur is er een boekenmarkt. Wees welkom! Deze vindt plaats op het 
grote plein, aan de kant van het voetbalveld (bij slecht weer in de hal). We willen u vragen, mocht(en) uw 
kind(eren) boeken willen verkopen, te zorgen voor een eigen kleedje. De boeken mogen verkocht worden voor 
maximaal 2 euro per stuk. 

Boekenactie Bruna 
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen scholen sparen voor boeken. Hier hebben we uw hulp bij nodig! Van elk 
aangeschaft boek tijdens de Kinderboekenweek, kunt u de bon bij de leerkracht van uw kind(eren) inleveren. Van 
alle ingezamelde bonnen kan de Klaroen voor 20% gratis boeken uitzoeken bij de Bruna. Kijk voor meer 
informatie op bruna.nl/schoolbieb. (zie voor meer informatie onderaan deze bladzijde)  

Afsluiting 
De afsluiting van de kinderboekenweek is op vrijdag 14 oktober. De kinderen mogen deze dag verkleed. ‘Kom als 
bloem of in het groen!’. Ook dansen we om 11.45 uur gezamenlijk op het lied Gi-Ga-Groen van Kinderen voor 
Kinderen. Komt dat zien! 

We gaan voor een giga groene kinderboekenweek vol leesplezier! 

 

 
 

 

 

SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOLBIEB 
 
Beste ouder/verzorger 
 
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje en Bruna wil 
graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op 
school én bij Bruna.  
 
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een 
boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert 
alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag 
van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken 
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken.  
 
Iedereen kan meesparen! Spaar je mee?  
 
Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er 
samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

 



 

Stagiaires stellen zich voor  
Beste ouders/ verzorgers van De Klaroen, 
 
Ik ben Thomas van Schip, 26 jaar, en loop dit jaar stage op de Klaroen Maarssen.  
Ik ben een derdejaars pabo-student aan de Marnix Academie in Utrecht. 
Ik loop nu stage in groep 5B bij juf Bianca. 
Een van mijn grootste hobby's is muziek en ik speel ook zelf gitaar.  
Deze zal ik ook zeker gebruiken voor de klas. 
In het weekend kan je mij bijna altijd vinden op mijn werk, namelijk bij Bison Bowling 
Maarssen. Het zou dus zomaar kunnen dat je mij daar tegenkomt bij jullie volgende 
kinderfeestje. 
 
Ik heb het in ieder geval al erg naar mijn zin op de Klaroen en kijk er ook naar uit om de rest van dit schooljaar 
hier stage te blijven lopen.' 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thomas van Schip 

   
 
Goeiedag allemaal,  
 
Mijn naam is Jens van Elven. Ik ben een 20 jarige jongen en ik ben de nieuwe stagiair in 
groep 7 bij juf Inge. Ik ben een 1e jaars Pabo student op de Marnix Academy. Ik probeer 
altijd het meeste uit mijn dag te halen en het altijd zo gezellig mogelijk te maken. Verder 
heb ik nog vele ambities en passies maar vooral: voedsel. Als mijn hart ergens een stukje 
harder van gaat kloppen is het wel nieuwe soorten voedsel uit te proberen en je kan het zo 
gek niet bedenken ik wil  het wel uitproberen. In ieder geval hoop ik een enorm leuk jaar te 
hebben op de Klaroen en een hoop mooie en leuke herinneringen te maken met de 
leerlingen. 
 
Groet,  
 
Jens van Elven 

 
 
Beste ouders/ verzorgers,  

Ik ben meester Jurrie en sinds kort loop ik op dinsdag stage op De Klaroen in Maarssen in 
groep 6 bij juf Gera. In augustus startte ik mijn Pabo-opleiding aan de Marnix Academie in 
Utrecht. Hiervoor zette ik mij jarenlang in voor het welzijn van mensen in Afrika, Azië, Latijns 
Amerika, het Midden Oosten en Oost Europa. Een van de thema’s waar ik op werkte was 
beter toegang tot onderwijs, met name voor meisjes. Ik woon in Maarssen met mijn vrouw 
en twee kinderen van 12 en 13 jaar. Je kan mij o.a. tegenkomen op de racefiets in de mooie 
omgeving van Maarssen, bij MHV waar ik graag een hockeywedstrijd fluit of bij VV Maarssen 
waar ik het meisjes onder 13 team coach. Wellicht tot ziens ergens in Maarssen of op het 
schoolplein. 

 
Groet.  

Jurrie de Hart 

 



 

Opendagen VO… 
 

 
 
 
 

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 
 

 

 

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… 

Iedereen van harte mogen verwelkomen, veel van de kinderen zijn overgegaan 
naar een nieuwe groep, zoals dat elke september gebeurt. 
 

Ook zijn wij onlangs gestart met werken met DOENKIDS.  

 

DoenKids is een onlineactiviteiten database voor BSO’s, 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Hierdoor kunnen wij nog 
mooiere activiteiten aanbieden en deze ook delen met de ouders. 

Elke groep zal werken met een eigen thema. Zowel het thema als de 
activiteiten worden om de zoveel weken met ouders gedeeld.  

 

 

Op dit moment werken het tienerhonk en de tienerclub samen aan Expeditie 
Robinson en dan de Klaroen versie. De centrale hal heeft als thema Na- Zomer en 
het speellokaal is inmiddels klaar met Hollandse weken en daar zijn ze nu gestart 
met het thema Herfst. Het beloven mooie weken te worden!  

 

De herfstvakantie komt eraan en zoals vele ouders inmiddels al weten zullen wij dit jaar starten met het 7de 
herfstvakantie kamp. Wij kijken er naar uit!  

Willen de ouders die al weten wanneer en of ze aankomende herfstvakantie op vakantie gaan dit in de ouderapp 
alvast willen zetten?  

 

Personeelsnieuws 

Dit jaar hebben wij twee nieuwe stagiaires bij De Klaroen. Beide stagiaires zullen een vast gezicht zijn in het 
speellokaal.  Welkom Sydney en Sam. 

Arjaan vierde op 20 september haar 20ste jaar jubileum bij E&W. Arjaan van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal, 
wij boffen met jou. 

Op 15 september was de dag van de leidster/leider. Op deze dag zijn wij 
enorm verwend door Eigen & Wijzer en ook door de oudercommissie in 
het zonnetje gezet. Wij hebben enorm genoten van alle lieve woorden en 

lieve gebaren.  

 

Van harte bedankt lieve ouders. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

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.  
 
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). 
 
 

Fietsen in de fietsenstalling plaatsen 
 
Het blijft belangrijk om fietsen in het fietsenhok op het schoolplein te plaatsen. Zet ze niet 
onbeheerd voor de gymzaal. Zo kunnen we met elkaar waken over een ieders eigendom. 
 
 

 

 
  

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


 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 9 oktober Juf Marleen (Groep 3a & 5a) 

 16 oktober Aline (BSO Eigen en Wijzer) 

 18 oktober Monique (Eigen en Wijzer)  

 27 oktober juf Carola (groep 7a) 

 12 november meester Martijn (conciërge) 

 15 november meester Wim (directeur)  

 29 november juf Marianne (groep 8 en groep 6) 

 7 december Lorena (BSO Eigen en Wijzer)  

 8 december juf Els (IB) 

 10 december juf Sabine (groep 1/2b) 

 16 december juf Linda A (groep 7/8) 

 19 december Jeroen (coördinator Eigen en Wijzer) 

 19 december Meester Floris (gym) 

 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN     

     

 
 
  



 

 

MET SPRONGEN VOORUIT …. 
 
 
 

Afgelopen schooljaar heeft de Klaroen alle rekenmaterialen van “Met sprongen 
vooruit” aangeschaft. Dit zijn zowel materialen die kunnen worden ingezet bij de 
rekenlessen in de verschillende groepen als spelletjes voor iedere groep. Met de 
spelletjes kunnen kinderen in een klein groepje oefenen met rekenvaardigheden. 
We zien dat leerlingen de spelletjes als 
motiverend en leuk ervaren, maar op die 
manier ook oefenen met rekenvaardigheden.  

 
Als team willen we dit schooljaar de spelletjes 
structureel inzetten bij de rekendoelen die we 
aanbieden met Snappet of Wereld in Getallen. 
We zullen hiervoor met elkaar uitzoeken welke 
spellen bij welke doelen en lessen passen. Ook 
zal een aantal collega’s komend schooljaar de 
vervolgcursus volgen (groep 1 t/m 4), zodat er 
ook kennis om die materialen goed in te zetten. 

Kortom: we willen met het inzetten van “Met sprongen vooruit” het 
rekenonderwijs een positieve impuls geven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPO GELDEN 
 
De coronatijd, de lockdowns en het tijdelijke sluiten van de scholen hebben het 
afgelopen schooljaar veel indrukken achtergelaten op leerlingen, leerkrachten én 
ouders. Veel leerlingen hebben (tijdelijk) thuisonderwijs gevolgd en hebben 
klasgenoten, juffen en meesters en anderen minder vaak kunnen zien of spreken. Dit 
heeft een flinke impact op veel van hen gehad. Niet alleen op het gebied van 
onderwijsachterstanden, maar juist ook op hun gevoel van welzijn, welbevinden en 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  



 

Landelijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om zowel cognitieve als sociaal-emotionele achterstanden bij 
leerlingen tegen te gaan. Een deel van deze middelen hebben scholen rechtstreeks ontvangen en een deel is 
uitgekeerd aan gemeenten. De gemeente Stichtse Vecht heeft hiervoor een Uitvoeringsplan opgesteld.  
In dit Uitvoeringsplan wordt beschreven dat de gemeente Stichtse Vecht zijn middelen inzet in de vorm van een 
keuzebudget aan scholen. Iedere school krijgt zo een eigen budget. Ook heeft de gemeente een brochure 
ontwikkeld, met daarin uiteenlopend aanbod voor leerlingen, leraren of de school in zijn geheel. Dit aanbod is 
verdeeld over de volgende pijlers:   

 Zorg op of via school  
 Talentontwikkeling  
 Taalondersteuning  

  
Veel scholen hebben voorafgaand aan dit schooljaar een keuze gemaakt uit de brochure. Dit aanbod zal in de 
loop van het huidige schooljaar gaan starten.  
Als klaroen Maarssen hebben wij gekozen voor pijler 3:  taalondersteuning; de bibliotheek op school. We krijgen 
begeleiding en financiën om de schoolbibliotheek te actualiseren en twee leescoördinatoren op te leiden. 
 
In het voorjaar van 2023 volgt er een tweede aanvraagronde, waarin opnieuw voor uiteenlopend aanbod kan 
worden gekozen (of eerder gekozen aanbod kan worden gecontinueerd). Wilt u meedenken over het aanbod 
voor onze school? Dat kan door uw suggesties te mailen naar mr.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
Het team van de Klaroen zal nadenken over het aanbod en de keuzemogelijkheden zullen tijdens een overleg met 
het klankbordgroep worden besproken. Het voorstel zal aan de MR worden voorgelegd.  
 


