3 NOVEMBER 2022

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 NOVEMBER/ DECEMBER 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 t/m 25 november goede doelen actie
1 november inloopochtend DINSDAG (tot kerstvakantie)
2 november hoofdluiscontrole
13 november GSK dienst
21 t/m 25 november 10 minuten gesprekken
1 december nieuwe update
2 december sinterklaasfeest 1 t/m 4 ’s middags vrij 5t/m 8 wel school
19 en 20 december VO advies gesprekken voor ouders groep 8
21 december kerstviering
23 decemer alle groepen ‘s middags vrij
26 december t/m 6 januari 2023 kerstvakantie

INLOOPOCHTENDEN

vanaf de herfstvakantie tot de
kerstvakantie
ALLE DINSDAGEN 8.20 uur-8.30 uur
De
VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 3

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






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

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN!
Jayce
Jeliya
Boaz
Sammy
Lana
Amy
Yeanneley
Jack
Jaylinn
Ella-Noor

1c 11 november
1b 15 november
1b 19 november
1b 25 november
1c 7 december
1b 15 december
1a 18 december
1a 27 december
1b 30 december
1b 30 januari

Verslag KBW + uitslag spaaractie
GI-GA-GROEN

Wat hebben we genoten tijdens de Kinderboekenweek!
Er is veel gelezen, voorgelezen, samen gelezen en gepraat over
(lievelings)boeken. Ook zijn er prachtige foto’s gemaakt van de kinderen in het
groen met hun lievelingsboek, werden de gelezen boeken in de klas bijgehouden met een leesrups en hebben we
dit jaar met de hele school tegelijk gelezen door het leesalarm. De boekenmarkt is weer goed bezocht en de
afsluiting met de dans Gi-Ga-Groen heeft u allemaal kunnen zien op het plein.
Bruna kinderboekenweekactie
Alle ouders en kinderen bedankt voor het inleveren van kassabonnen van de
Bruna tijdens de Kinderboekenweek!
Dankzij uw inzet mag De Klaroen voor bijna €90,00 boeken uitzoeken voor de
school bibliotheek. Een mooi bedrag waar we erg blij mee zijn!
Groeten,
De commissie kinderboekenweek
Linda A, Renske & Rosa

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

Afscheid Meester Wim
19 oktober 2022…. Een datum die nog lang in de geheugens van iedereen binnen De Klaroen gegrift zal staan. Het
weergaloze en onovertroffen afscheid van onze Meester Wim. De dag begon met een rit in een open jeep en een
prachtig ontvangst op het schoolplein. Na de start van ons Elfstedenfeest is meester Wim overal geweest in
gezelschap van zijn familie. Er is geijshockeyd, estafette gelopen, het magisch doolhof gespeeld en noem maar op.
Om 12.00 uur verzamelde iedereen zich op het plein en na het overhandigen van de geweldige afscheidscadeaus
zetten wij het afscheidslied in. Op de klanken van
‘Wij houden van Oranje’ zongen wij onze
kampioen Meester Wim uit. Velen van ons hielden
het niet droog! En wie stond daar plots op het
plein? Olympisch kampioen Mark Tuitert! Hij
kwam om meester Wim mee te nemen naar ‘De
Vechtse banen’ voor een bijles schaatsen. Zelden
heeft meester Wim zo verrast en verbaasd
gekeken!! Om 13.30 nam Mark Tuitert afscheid
van Meester Wim en kon meester Wim zich gaan
voorbereiden op de receptie van die avond. Vele,
vele gasten zijn van Wim afscheid komen nemen
en doordat alles tot in de puntjes verzorgd was
kunnen we terug kijken op een fantastische dag.
Dank dus aan iedereen die hier een bijdrage in
heeft geleverd om dit feest zo fantastisch te laten
zijn.

BEDANKT!!!
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van de Klaroen,
Dit stukje schrijf ik op mijn eerste pensioendag (maandag). Ik zit wat onwennig achter mijn computer
thuis. Ik heb al vroeg wat appjes verstuurd naar mijn collega’s, maar toch…. ik zit thuis en zij zitten op
de Klaroen. En ik gok dat Niels bij de voordeur staat om halfnegen, op mijn plekje. U leest het al: Het is
wennen na 39
jaar
Klaroen.
Graag maak ik
gebruik van de
mogelijkheid om
iedereen via deze
Update te
bedanken voor
het
fantastische
afscheidsfeest.
Het
was geweldig,
verrassend en
vooral ook
emotioneel voor
mij
persoonlijk. Ik
zag
en merkte dat het
voor
collega’s,
ouders/verzorgers
en
leerlingen ook best een emotioneel afscheid was. Het is ook niet niks, zolang hebben we elkaar dagelijks
mogen ontmoeten en dan is toch het moment daar……

U heeft ongetwijfeld ook de “wekelijkse rubriek” in de VAR gezien, 4 weken lang kreeg ik al die
aandacht, met als hoogtepunt natuurlijk woensdag 19 oktober en het afscheidsdiner met het team op 20
oktober.
Wat heb ik genoten van vorige week woensdag samen met de leerlingen van de Klaroen. Mijn gezin en ik
hebben de hele ochtend gezellig spelletjes gedaan in het thema van de Elfstedentocht. Wat was alles goed
georganiseerd en wat een heerlijke ontspannen Klaroensfeer! Misschien heeft u de afsluiting zelf ook
meegemaakt met het lied op het plein. Uit volle borst werd er gezongen, overweldigend en zoals eerder
gezegd, bijzonder emotioneel.
En wat een geweldig cadeau om een uur samen met olympisch kampioen Mark Tuitert rondjes te
schaatsen op de Vechtse Banen, het was voor mij een echte verrassing, niemand had ook maar iets laten
uitlekken. Na afloop heb ik (met mijn gezin) een lunch gehad op de Vechtse Banen samen met alle
directeuren van Vechtstreek en Venen, het team van de Klaroen en de medewerkers van Eigen & Wijzer.
Wellicht bent u zelf ook op de drukbezochte receptie geweest aan het eind van de dag. Wat een
belangstelling, daar wordt een mens stil van. Helaas
kon ik
alle gasten maar kort spreken, maar hierbij wil ik u
hartelijk bedanken voor uw komst!
Na alle festiviteiten zijn we met het gezin naar
Noordwijk vertrokken voor een week vakantie en
natuurlijk heb ik de afscheidsboeken, filmpjes en
foto’s
(dank je wel Suzan) meegenomen. We hebben het die
week
nergens anders over gehad. WAT WAS HET EEN
FANTASTISCH FEEST!!!
En dan al die cadeaus. Ik heb een prachtige e-bike
gekocht
van het geld wat de ouders/verzorgers en leerlingen bi
elkaar
hebben gebracht (liefst 1140 euro! Ongelooflijk wat
een
bedrag, dank voor uw
bijdrage, ook bedankt
voor al
die leuke persoonlijke
cadeautjes, tekeningen,
knutsels, ontelbare kaarten, bonnen, boeken, flessen wijn en andere
geschenken. Alle leerlingen (en zelfs oud-leerlingen/ouders) hebben in het
SUPER MEGA DIK vriendenboek geschreven. Ik raak niet uitgekeken!!
Elke leerling heeft ook nog eens een Fries vlaggetje geknutseld met een
wens, ik heb ze allemaal bekeken en gelezen, geweldig bedankt!!!
Een speciaal dankwoord aan iedereen die meegeholpen heeft aan de organisatie van dit afscheidsfeest en
dank aan de ouderraadsleden van de Klaroen, jullie betrokkenheid bij mijn afscheid en jullie lieve
woorden, het was prachtig!
Tot slot: Collega’s, (ex)ouder(s)/verzorger(s) en vooral leerlingen van de Klaroen, ik ga jullie heel erg
missen!
Leuk dat mijn naam toch nog ergens te zien blijft in
de school.
Het was voor mij een eer om voor de Klaroen te
mogen werken.
Ik wens iedereen veel plezier verder op de Klaroen,
de leukste school uit de regio met een fantastisch
lerarenteam!
Groet,
Wim

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.
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).
Verbonden (week 47 t/m 49)
Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die heel verschillend zijn samenleven? Wat
brengt ons samen, wat drijft ons uit elkaar?
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37 t/m 44).
Klein beginnen (week 50 en 51)
Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe kan een klein begin uitgroeien tot iets groots?
Bijbel: Geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2).

Van de verkeersouder Niels van Kooten
De herfst is begonnen, slechter weer en hierdoor komen we weer meer met de auto. Begrijpelijk, alleen maakt
het de verkeerssituatie rond school wel weer onoverzichtelijk. Zeker nu we mogelijk ook de regels rond school
niet meer helder op het netvlies hebben.
We zijn door een buurtbewoner terecht geattendeerd op de volgende regels. Graag aandacht hiervoor!
Waar niet te parkeren, bijvoorbeeld voor de paaltjes aan de overkant van de fiets ingang (zie gele vlakken in foto)
en af en toe zie je een auto voor de boom geparkeerd. Ook werd gevraagd om verder weg te parkeren om zo het
overzicht voor lopende en fietsende
leerlingen beter te maken.
De Kiss en Ride plekken voor de
ingang van de school worden als
parkeerplek gebruikt.
Wat ook opvalt is dat ouders tijdens
het ophalen hun fiets op de auto
parkeerplekken zetten waardoor er
nog meer drukte ontstaat, omdat de
bestuurders dan hun auto op de gele
vlakken gaan plaatsen om toch nog
dicht bij de school te zijn.
Kom zo ver als het kan lopend of met de fiets naar school, dit maakt het op de specifieke momenten rond school
een stuk overzichtelijker en daardoor veiliger voor onze kinderen.

Ter info:
- er is oppas in het Honk naast de kerk
- er kan ook meegekeken worden Via youtube: Ichtus Maarssen.
- er is een collecte voor Unicef.

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met
deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en
thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy,
cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas
van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl.

VERJAARDAGEN LEERLINGEN

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS

















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)
13 januari Juf Aniek (RT)
15 januari Juf Marleen Q. (groep 3a en 5a)
18 januari Meester Johan (groep 8a)
19 januari Hafida (Schoonmaak)
22 januari Juf Willeke (groep 7/8b en inval)
25 januari Juf Renske (groep 4a)
30 januari Juf Marieke (groep 3b)

Ouders lokaal Stichtse Vecht
Graag breng ik een greep uit de aankomende activiteiten van ouders lokaal Stichtse Vecht onder de aandacht.
Alle activiteiten zijn gratis. Voor een volledig overzicht van de activiteiten
zie: https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/activiteiten
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

Oproep ouders schoolbibliotheek
Voor onze schoolbibliotheek zijn wij op zoek naar één of enkele ouders die op woensdagochtend ruimte hebben
in hun agenda. Het gaat om kinderen helpen bij het uitzoeken van een boek uit de schoolbibliotheek, het
bijhouden van de gekozen boeken en enkele andere taken die daarmee samenhangen. Dit zou natuurlijk ook een
enthousiaste oma of opa mogen zijn.

De groep bibliotheekouders is bij toerbeurt aanwezig op woensdagochtend, van half 9 tot ongeveer half 11. Het is
niet nodig iedere week in de bibliotheek te zijn. Met voorkeuren kan rekening gehouden worden.
Lijkt dit u leuk? Dan horen wij graag van u. Een keer komen kijken of het iets voor u is kan natuurlijk ook!
meld u aan bij mij op school (wo/do/vr) of via e-mail: svbolhuis@vechtstreekenvenen.nl

Groepen 7 en 8 bezoeken Tech Experience Dag
Samen met maar liefst 780 leerlingen uit groep 7 en 8 in Stichtse
Vecht gingen onze groepen 7 en 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 Klaroen steunt Voedselbank Stichtse Vecht
Van 14 t/m 25 november vindt de Goede Doelen Actie van de
Klaroen plaats. Dit jaar steunen we met onze school de
Voedselbank (Stichtse Vecht).
Ook in Stichtse Vecht zijn er mensen die door allerlei
omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen
dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. De
voedselbank helpt deze groep met een wekelijks voedselpakket.
De Klaroen helpt natuurlijk graag, zo vlak voor de feestmaand
december. De verwachting is dat mensen het door de energiecrisis
en alle overige gestegen prijzen, nóg moeilijker zullen
hebben, dus wij komen in actie!
In elke klas komen van 14 t/m 25 november kratten te staan die we samen met u en de
kinderen hopen zo vol mogelijk te krijgen. Deze producten worden vervolgens door de
Voedselbank in de pakketten gedaan.
Onderstaande producten mogen worden gedoneerd:


Sint seizoen (Ook Sint heeft het zwaar…t/m groep 5 mag u deze categorie
doneren in de speciale kratten waar Meester Martijn en Meester Niels op
zullen passen. We snappen dat het vragen oproept wanneer we deze
producten in de lagere groepen neerzetten.)

 Mandarijnen
 Kleine chocoladeletters
 Allerlei Schoenen snoep
Nu hard nodig zijn ontbijtspullen zoals:
 Ontbijtkoek
 Cornflakes
 Ontbijtgranen
Altijd nodig zijn:
 Gemengde potgroenten
 Pasta
 Rijst
Alle beetjes helpen. Laten we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een
(enigszins) zorgeloze decembermaand krijgen! Op de Klaroen zorgen we voor elkaar!

