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UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden.
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5 oktober Dag van de leraar
6 oktober Update oktober
19 oktober 16.30 uur afscheidsreceptie Wim Verkerk (directeur De Klaroen Maarssen)
20 oktober techniekdag Stichtse Vecht groep 7 & 8
24 oktober t/m 28 oktober herfstvakantie
31 oktober hoofdluiscontrole
2 november Dankdienst in de kerk; tijdens school uren
3 november nieuwe Update

KINDERBOEKENWEEK 2022

Afscheid Wim Verkerk
Voor degene die al heel lang meegaan met de Klaroen is het een bekende naam. Wim Verkerk is al 39
jaar verbonden aan de Klaroen. Sommige ouders hebben in Tienhoven nog les gehad van Meester
Wim. De afgelopen 20 jaar was Wim vooral de directeur van de Klaroen in Maarssen en daarmee
belangrijk voor het beleid in Tienhoven. De twee locaties werken intensief samen en onderwijs
inhoudelijk gaat het beleid gelijk op. Op woensdag 19 oktober is zijn afscheidsreceptie in Maarssen.
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd.

Op 20 oktober organiseert Stichtse Vecht de Tech Experience Dag. De gemeente ziet dit als
een kans om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Bedrijven en scholen doen mee met
de Tech Experience dag.
Het is voor het eerst dat dit evenement georganiseerd wordt. Alle groepen 7 en 8 van De
Klaroen doen mee en bezoeken de Tech Experience Dag. Bedrijven zorgen voor de invulling
van een groot aantal leuke en interactieve workshops. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan zelf
aan de slag en krijgen een inkijkje of het leuk zou zijn om in de branche te werken.
De locatie is op OVVO, sportparkweg 9 in Maarssen.

OUDERRAAD
Van de penningmeester:
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is al weer een eind op weg! Samen met de
juffen en meesters van de Klaroen organiseren de leden van de
Ouderraad allerlei activiteiten op school. Onze missie is om alle
kinderen van de Klaroen een onvergetelijke schooltijd te geven. De
Ouderraad heeft bijvoorbeeld recentelijk het startfeest georganiseerd.

We zijn nu druk met Sinterklaas en Kerst, en in 2023 gaan we aan de slag met de paaslunch,
koningsdag, de sportdagen, de overstap, enzovoort. Dit kunnen we alleen doen met uw hulp, de
ouderraad krijgt geen subsidie of geld van school.
De OR is daarom volledig afhankelijk van uw bijdrage. Wij zouden het zeer op prijs stellen als ook u
de bijdrage dit jaar voldoet.

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 32,50 per kind. U kunt het geld overmaken op:
NL37 INGB 0004 7047 27 t.n.v. De Klaroen Ouderraad te Tienhoven.
Vermeld ook graag duidelijk de naam van uw kind(eren) en de groep.



Voor het schoolreisje betaalt u een aparte bijdrage. U krijgt hier van school een brief
over.
Natuurlijk mag u altijd een groter bedrag overmaken. Met een extra gift kunnen wij nog
meer doen voor de kinderen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Wilt u het bedrag nog dit jaar overmaken?
Via de mail ontvangt u deze week een brief met daarin de financiële verantwoording van vorig jaar.
Wij wensen uw kind(eren) en u een fijn schooljaar toe.
Hartelijke groeten Steven Verver, namens de OR.

Voor wie de ouderraad nog niet kent, het is
een enthousiaste groep ouders die alle leuke
evenementen van school helpt organiseren!
En er kunnen altijd actieve, ondernemende
en/of handige ouders bij. Het kost je
ongeveer vijf vergadering per schooljaar. Je
kiest één of een paar evenementen uit die je
samen organiseert. Dit kost je per evenement
een paar uur. En je maakt er een heeeleboel
kinderen blij mee.
Wat heeft de ouderraad onder andere (mede)
georganiseerd? Het startfeest natuurlijk,
Sinterklaas, kerstdiner, paasbrunch,
kleedjesmarkt, de overstap en het
schoolreisje. Wil je af en toe een middag
meehelpen? Dat kan ook! Stuur een berichtje
naar Steven Verver (06 53 15 83 21) of
Esther Heijen (06 41 82 26 00).

Spek je clubkas!

Van de ouderraad kregen we
deze tip voor u.
Als u bij de Vomar
boodschappen doet
dan kunt u
vragen naar de voordeelkaart
‘’Klant is Koning’’
Deze voordeelkaart kunt u
koppelen aan de ouderraad van
De Klaroen in Tienhoven.
Vanaf dan spaart De ouderraad
van De Klaroen mee als u
boodschappen doet.
Hiernaast kunt u lezen hoe het
precies werkt. Sabrina van de
ouderraad heeft de unieke
clubcode van De Klaroen.
Spaart u mee voor de
ouderraad? Het gespaarde
bedrag wordt gebruikt voor
activiteiten voor de kinderen.
Met vragen kunt u bellen
Met Sabrina van de Bunt :
06-23083998

Bijbelverhalen oktober 2022
Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. De kinderen hoorden over
het volk Israël in Egypte: de Israëlieten moesten werken als slaven, er kwamen plagen in het land en
God heeft zijn volk bevrijd.
Maar met bevrijding alleen zijn we er nog niet: na
het verhaal van de uittocht komt het grote verhaal
van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal
over mensen die onderweg zijn, vaak met vallen
en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms
hun eigen gang gaan, en dan toch de weg van
het leven weer terugvinden. In de woestijn geeft
God zijn volk tien geboden: tien leefregels op weg
naar het beloofde land. Als mensen die leefregels
waarmaken, komt het beloofde land dichterbij.
Het thema van de komende periode is ‘Waar
gaan we heen?’. Aan de hand van de verhalen
denken de kinderen na over keuzes die zij zelf
maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen
als dingen niet gaan zoals het zou moeten? Als je
bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; welke
kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om
verder te komen? We eindigen deze periode met
het verhaal van de intocht in het beloofde land.
Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel
uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen
komen thuis, mensen komen goed terecht.
Hopelijk straalt dat vertrouwen ook door de
verhalen van deze periode heen!
Week 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij?
Exodus 14:9-31 en 15:1-26
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer achterna. Bij de Rode
Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte
hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes
een lied van bevrijding.
Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is onderweg
Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat Mozes
met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro bij hem op
bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn verantwoordelijkheid
delen met anderen.

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.
Geeft u zelf het goede voorbeeld?
Helpt u de kinderen herinneren dat het niet mag?

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:







Vakantierooster 2022-2023

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

Ingekomen post

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

