november 2022

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden.
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11 november lootjes trekken groepen 5 t/m 8
12 november intocht Sinterklaas in Nederland
21 t/m 25 november 10-minuten gesprekken
1 december nieuwe Update
2 december Sinterklaasfeest in ochtend, 5 t/m 8 school tot 15.00 uur
5 december gewone schooldag
19 en 20 december advies gesprekken Voortgezet onderwijs groep 8
21 december Kerstviering
23 december alle groepen ‘s middags vrij
26 t/m 6 januari 2023 kerstvakantie

Dankdag in de kerk 2 november 2022

WELKOM

Hoera! We hebben een
nieuwe kleuter in groep 1-2
Jason van Eck

We wensen Jason en zijn ouders Mike & Anastasiia een fijne tijd bij ons op school.

SCHOOLFOTOGRAAF
Afgelopen maandag heeft uw kind een inlogkaart gekregen van de schoolfotograaf. Vergeet u
niet in te loggen om het resultaat te bekijken? Als u geen inlogkaart heeft gezien, kijk dan in de
tas van uw kind. Als ook daar geen inlogkaart te vinden is, vraag het dan de de juf of meester. o

GEZONDE TUSSENDOORTJES
Op school geven wij graag het goede voorbeeld voor een gezonde levensstijl. Daarom vragen we u om
geen ongezonde tussendoortjes mee naar school te geven. Dus geen zakje snoep, chocola of chips.
Rond 10 uur eten en drinken de kinderen een banaan of een verantwoorde koek.

Voor inspiratie wat u tussendoor kunt geven aan uw kind tussen de 4-13 jaar, kunt u kijken op de website
van het voedingscentrum:

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-aan-mijnkind-4-13-jaar-.aspx

Onderwijs ontwikkeling
Als team zetten we een deel van het NPO-geld in voor een
rekencursus voor alle leerkrachten en voor de aanschaf van
rekenmaterialen.
De materialen zijn besteld en de leerkrachten hebben zich
opgegeven voor een cursus(na schooltijd). Deze cursus is
specifiek afgestemd op de groep waaraan de leerkracht
lesgeeft.
Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen in het basisonderwijs. Het programma
is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van
didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

TAFELS OEFENEN
De juf of meester vraagt: Willen jullie thuis de tafels oefenen?
Vanaf groep 4 zijn de tafels (keersommen, vermenigvuldigen)
belangrijk bij het rekenen. In groep 4 worden alle tafels tot 10
aangeboden. De kennis van de keersommen is in de hogere
groepen belangrijk bij het leren delen, maar ook bij het
vermenigvuldigen en delen met grotere getallen. Ook bij de
verhoudingstabellen, procenten en breuken speelt de
geautomatiseerde kennis van de keersommen een rol.
Kortom: ken je de tafels uit je hoofd en door elkaar, dan helpt
je dat erg bij het rekenen!
Maar hoe kun je het oefenen van de tafels thuis oppakken?
● Vindt uw kind het leuk om te zingen? Zoek samen
op Youtube naar een tafelrap of tafellied. (Vooral bij het aanleren van de tafels.)
● Is uw kind graag in beweging? Laat uw kind de tafel opzeggen tijdens het trampolinespringen,
overgooien of de trap oplopen. Samen kunnen jullie de tafel opzeggen, waarbij uw kind het
antwoord noemt. U kunt verschillende sommen noemen, uw kind noemt het antwoord.
● Houdt uw kind van spelletjes op de tablet en laptop? Kijk dan eens naar de spelletjes
Tafelmonsters, tafeltrainer of tafelkluis. Op de laptop kunt u ook kijken naar de sites
tafeldiploma.nl, rekentoppers.nl of tafelsoefenen.nl.
● Hang een tafelposter op (bijvoorbeeld op de wc) óf hang juist enkele moeilijke sommen (met
antwoord) op. Tafelposters zijn in alle soorten en maten te vinden op internet)
● Plan een vast moment in om kort te oefenen óf kies verloren momenten, zoals tijdens het
autorijden óf tijdens het koken. Vaak en kort herhalen werkt het beste.

Strategieën bij de keersommen
Weet uw kind van een som het antwoord niet, dan kunnen de volgende strategieën helpen om de som
vlot uit te rekenen.
● de omkeerstrategie (8x4=4x8)
● verdubbelen (3x4=12 dus 6x4= het dubbele van 12 is 24)
● halveren (10x4=40, 5x4=20, de helft van 40)
● ééntje meer (10x4=40, dus 9x4= één groepje minder, dus 4 minder is 36)
● ééntje minder (5x7=35, dus 6x7=één groepje meer, dus 7 meer is 42)

Wilt u nog meer lezen
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/tafels-oefenen

SINTERKLAAS
De intocht van Sinterklaas zal zijn op
zaterdag 12 november. De Sinterklaas intocht
2022 is in de stad Hellevoetsluis maar is
natuurlijk ook te zien op televisie. De
presentatie zal wel weer in handen zijn van
Dieuwertje Blok die al jaren de presentatrice
is van het Sinterklaasjournaal. Het
Sinterklaasjournaal zelf start al op 7
november met uitzendingen.
Dit jaar bezoekt Sint onze school op vrijdag 2 december.
Op 11 november trekken we in de bovenbouw loodjes voor de surprises. De kinderen mogen
ook op school hun schoen zetten en die datum hoort u via Parro.

Groep 7/8 bezoekt Tech Experience Dag

Samen met maar liefst 780 leerlingen uit groep 7 en 8 in
Stichtse Vecht gingen onze groep 7/8 op 20 oktober naar
de Tech Experience Dag.
Robots programmeren, een gereedschapskist timmeren,
hoe maak je gebruik van VR brillen bij een ontwerp,
olifantjes van metaal buigen...en nog veel meer… Het
gebeurde allemaal in de sporthal van korfbalvereniging
OVVO in Maarssen.

Met deze Techniekdag hopen
ondernemers uit de regio kinderen met
behulp van workshops, te laten ervaren
hoe leuk het is om in de techniekbranche
te werken.
De teleurstelling was groot toen we na 3
workshops weer richting school moesten
want...techniek smaakt duidelijk naar
meer!

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 5_blok 2
kletskaart-groep 4_blok 2
kletskaart-groep 6_blok 2

Bijbelverhalen november 2022
Week 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu?
Exodus 32:1-20 en Exodus 34
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en
vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes
terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen
tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond
vernieuwd kan worden. .

Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg
Numeri 11 en 12
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn.
In Egypte hadden ze komkommers en
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als
God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg
is: hij laat kwartels uit de hemel komen, zo veel
dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen.
Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes.
Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als
sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de
mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken.
Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog
zitten?
Numeri 13:1 - 14:9
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde
land. Ze vertellen dat het een rijk land is met
enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners
waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste
verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb
zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de
Heer..
Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge
berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de
rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de
Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn.

Ingekomen post
Van het Ouderslokaal
Onderstaand een greep uit de aankomende activiteiten. Kunnen jullie deze onder de aandacht
van ouders brengen. Alle activiteiten zijn gratis. Voor een volledig overzicht van onze
activiteiten zie: https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/activiteiten
Mocht er meer informatie nodig zijn dan hoor ik dat graag.
AANKOMENDE ACTIVITEITEN
01 NOV
02 NOV
04 NOV
10 NOV
29 NOV

Zoom Workshop Bang in het Donker
Slaapcoach op de koffie bij Mama Lokaal Maarssenbroek
Alles over peuterpubertijd bij Mama Lokaal Maarssenbroek
Workshop Je Kind op Voortgezetonderwijs in Maarssenbroek
Zoom Workshop Communiceren met Tieners

Van Kwadraad

Aanmelden kan via: www.kwadraad.nl/webinars
Na de aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging met een link voor deelname, op de dag zelf ontvangt
u een herinnering. Deze webinar wordt u aangeboden door:

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.

Vakantierooster 2022-2023

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

