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Maandbrief                     oktober 2019 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

Herfst… 

De blaadjes vallen en dat zorgt voor ander weer. Toch weerhield dit groep 8 

er niet van om erop uit te trekken naar Lunteren. En wat bleek… met het 

weer viel het reuze mee en dat gold ook voor ieders humeur ;-). Want wat 

was het een geslaagd kamp! Op onze Facebook-account heeft u alle updates 

kunnen zien maar verderop in deze maandbrief kunt u er nog meer over 

lezen. 

Als u deze maandbrief leest, is het startsein van de Kinderboekenweek gegeven. Hiermee is ook het 

project van start gegaan en dat wordt vast weer genieten van allerlei leuke activiteiten en mooie knutsels. 

We sluiten het project af met een projectavond. Onder het kopje ‘Kinderboekenweek’ leest u daar alle 

details over. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus  

Directeur IKC Prins Claus 

 

Nieuw gezicht in groep 5a 

Meester Thijs heeft een aantal weken in groep 5a gewerkt, samen met juf 

Mariska. Omdat hij, eerder dan verwacht, vertrok bij ons, zijn we op zoek 

gegaan naar vervanging. We mogen juf Marije vanaf deze week begroeten in 

groep 5a. Ze heeft al een aantal keer meegedraaid in deze groep en 

afgelopen vrijdag heeft ze ook al ingevallen in groep 3. Welkom juf Marije! 

 

Mijn naam is Marije van der Klugt en ik mag vanaf 3 oktober invallen in groep 

5. Ik wil graag wat over mijzelf vertellen zodat u weet wie er op donderdag 

en vrijdag voor de groep van uw kind staat. 

 

Ik ben getrouwd met Dick en heb twee kinderen van 16 en 18. Nu mijn jongens, Sam en Boris, (zo goed 

als) zelfstandig zijn, kon ik de afgelopen tijd mijn droom achterna: juf worden! Ik ga aan het werk op IKC 

Prins Claus vanuit de bovenschoolse invalpool van Unicoz.  

Ik ben ook fotograaf en maak het liefst portretten, familiefoto’s en huwelijksreportages. Beeldende 

vorming en (kunst)geschiedenis, lezen, festivals bezoeken en wandelen zijn mijn liefhebberijen. 

Ik heb enorm veel zin om op IKC Prins Claus te beginnen en misschien kom ik u daar nog eens tegen! 

Groetjes, Marije. 
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Uitreiking School op SEEF label 

Wat een prestatie! 

Donderdag 19 september was 

het dan zo ver… Na het harde werken van 

onze twee verkeersouders, oud-collega juf 

Hetty en juf Zerrne, is het gelukt om het 

tweede School op Seef label binnen te halen. 

Onder het toeziend oog van alle kinderen 

kregen wij,  

uit handen van wethouder Verkeersveiligheid,  

Marc Rosier het label uitgereikt.  

Met een score van 21, wat het maximale is, zijn wij dan ook heel trots op onze veilige school IKC Prins 

Claus! Ook in de media was hier aandacht voor, onder andere op ZoetermeerActief.nl. 

Zonder uw hulp zouden wij onze verkeerslessen niet door kunnen laten gaan dus u, als ouder/verzorger, 

bedanken wij dan ook hartelijk! 

Onze focus zal uiteraard blijven liggen op de verkeerslessen en de verkeersveiligheid rondom de school.  

  

IKC Prins Claus in Rokkeveen geeft zoveel 

aandacht aan verkeersveiligheid, dat zij het label 

SCHOOL op SEEF voor de tweede keer hebben 

ontvangen. Marc Rosier, wethouder 

Verkeersveiligheid, reikte het verkeerslabel uit. 

Karina Baptiste en Soebhana Hamidullahkhan zijn 
actieve verkeersouders die geholpen hebben om de 
maximale 21 punten te behalen. Zo is er onlangs ook 
een fietsparkeerstrook aangelegd bij de school. Er 
komen veel ouders hun kinderen met de fiets brengen 
en dat zorgde voor veel geparkeerde fietsen op de 
stoep. Nu kunnen de fietsen op de fietsparkeerstrook 
geparkeerd worden.  

Foto: Fotoflex.nl 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Fietsenstalling 

Wat fijn om te zien dat zoveel kinderen op de fiets naar school komen! We creëren er een veiligere 

schoolomgeving mee maar zoals ieder voordeel, heeft ook dit voordeel een nadeel(tje): de fietsenstalling 

raakt overvol… Dat vraagt om extra oplettendheid van de kinderen, het team en u. 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen de fietsen netjes stallen, zodat we de stalling zo optimaal mogelijk 

kunnen benutten? In de stalling is, ter hoogte van het klimrek, een doorgang naar het plein die vrij moet 

blijven en we moeten er met elkaar voor zorgen dat er voldoende ruimte vrij blijft in de buurt van de 

basket zodat de doorgang naar het speelveld niet geblokkeerd wordt. Deze doorgang maakt ook deel uit 

van onze vluchtroute en het is dan ook uiterst belangrijk dat deze vrij blijft. 

Sinds kort is er ook een “Kiss and Bike” aangelegd. Hier kunnen ouders hun fiets kwijt als ze hun 

kind(eren) brengen of halen. Op die manier hopen we de stoep en het fietspad vrij te houden. 

Groep 8 op kamp - door Demy en Jasmijn:  

23 september om 09.00 vertrokken we met de bus naar Lunteren, daar overnachten we 2 nachten bij de 

Wildwal het Uiltje. Toen we daar aankwamen gingen we de koffers uit de bus halen. Toen we klaar waren 

gingen verzamelen aan de grote picnictafel. Toen ging juf Mirte de kamerindeling vertellen, daarna gingen 

we naar onze kamers om de koffers uit te pakken. Toen we klaar waren met de koffers uitpakken gingen 

we naar de grote picnictafel om  naar het dorp te gaan. Toen we in het dorp waren kregen we een gratis 

ijsje, toen kregen we anderhalf uur de tijd om te winkelen, en daarna gingen we terug om het met het 

eerste spel te spelen. We gingen het spel ren je rot spelen, en we gingen volleyballen. Een paar uur later 

gingen we avondeten en daarna gingen we levendsatrego spelen in het bos tot laat in de avond. Die 

avond gingen we nog film kijken. De volgende dag gingen we nog 2 spellen spelen, maar we konden niet 

veel doen omdat het regende die middag maar gingen we nog taart eten omdat Jasmijn de volgende dag 

jarig was. De dag daarna was de laatste dag. we gingen naar een hele grote speeltuin lopen met een 

kinderboerderij, daar kregen we patat. Na een paar uur gingen  we weer terug naar de Wildwal het Uiltje. 

Toen we aankwamen stond de bus al op ons te wachten, we gingen onze koffers in te laden we gingen 

een kwartier eerder weg dan gepland de reis terug ging goed. Iedereen lag bijna te slapen. Toen we weer 

op school aan kwamen, gingen we de koffers uitpakken en ging iedereen weer naar huis. Die donderdag 

waren we vrij en die vrijdag gingen we nog naar Duinrell. Dit was het groep 8 kamp van 2019 

Nieuwe leerlingenraad 

Welkom dit is de nieuwe leerlingenraad en die bestaat uit: 

 

Groep 5 Isa 7 jaar 

Groep 5/6 Jasper 9 jaar 

Groep 6 Azra 9 jaar 

Groep 7 Milou 10 jaar 

Groep 8 Nienke 10 jaar 

Groep 8 Anne-Sophie 11 jaar 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Wat we hebben besproken: We willen de school verbeteren, door een paar vragen te stellen aan de klas. 

Bijvoorbeeld hebben jullie een leuke klas? Of hoe je de regels van de school vindt. Dat willen we dit jaar 

graag regelen. Iedereen moet zichzelf veilig voelen, maar ook veel plezier hebben met elkaar. En we 

zouden aan het eind van het jaar ook graag een vragenlijst over de school invullen. Zodat de school een 

betere school wordt waar kinderen zich thuis mogen voelen. 

 

Groetjes de leerlingenraad. 

Kinderboekenweek 

Vanmorgen hebben we het startsein gegeven voor de Kinderboekenweek en het project. Dachten de 

juffen toch mooi dat ze echt op reis gingen. Dat is echter niet het geval, maar we 

gaan wel samen op reis met ons project Reis mee! Alle groepen gaan werken over 

vervoersmiddelen en wie weet waar we naartoe reizen! 

Ook hebben de kinderen mee kunnen doen aan een 

tekenwedstrijd, die we onder schooltijd hebben opgestart. De 

Gouden Penselen zijn uitgereikt aan de winnaars;  

kinderdagverblijf: Améline, Groep 1-2D: Roy, groep 3A: Robin, 

groep 5/6: Feline & groep 7: Milou en staan nu ergens trots te 

blinken! Alle tekeningen zijn te zien tijdens de inloopavond op 

woensdag 16 oktober a.s.   

 

 

Tijdens deze Inloopavond bent u van 18.30 tot 20.00 uur van harte welkom in alle 

lokalen! Overal is er dan gewerkt aan het project. De kinderen kunnen allemaal 

weer meedoen met een speurtocht. Het formulier hiervoor kunt u op de avond zelf ophalen bij de 

leerkracht van uw kind(eren). Als de oplossing is gevonden, mag het blaadje weer terug naar de eigen 

leerkracht. 

In de aula staat kinderboekenhandel Silvester met leuke boeken voor de verkoop. Ook Scouting Ashanti is 

weer aanwezig.   

Tevens kunt u in de aula terecht voor een kopje koffie of limonade voor de kinderen. 

In de groepen 7 en 8 is er een voorleeswedstrijd! De beste voorlezer mag onze school gaan 

vertegenwoordigen tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd, die eerst begint met een voorronde in de 

bibliotheek.  

Genoeg te doen! We hopen u allemaal te zien tijdens de inloopavond! 

 

 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober op school. 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Op donderdag 10 oktober fotografeert hij de groepen 1, 2 en 3. Op vrijdag 11 oktober zijn de groepen 4 

t/m 8 aan de beurt.  

De achtergrond van de foto’s is baksteen. De fotograaf maakt een aantal verschillende foto’s van uw kind. 

Als de foto’s klaar zijn krijgt uw kind een inlogkaartje mee met hierop een link. Hiermee kunt u de foto’s 

bestellen en betalen. Deze link is maar een bepaalde tijd geldig.  

De broertjes en zusjes die niet op IKC Prins Claus zitten, mogen na schooltijd, onder uw begeleiding, ook 

op de foto. Dit kan op beide dagen na half 4. Wilt u dan wel even aan de groepsleerkracht doorgeven dat 

uw kind niet onder schooltijd met zijn of haar broertje(s) en/of zusje(s) op de foto hoeft?  

Kinderen waarvan de broertjes en zusjes allemaal bij ons op school zitten gaan op donderdag, onder 

schooltijd, op de foto. Het kan dus zo zijn dat uw kind op beide dagen op de foto gaat. 

De intekenlijsten voor na schooltijd hangen in de aula. 

“Kom op de koffie!” 

De eerste “Kom op de koffie!” was gisteren, donderdag 3 oktober. Dit keer stond onze bijeenkomst in het 

teken van huiswerkbegeleiding. We hebben zinvolle informatie gekregen van ‘Huiswerkbegeleiding 

Zoetermeer’ mevrouw van Son-de Waard. www.huiswerkbegeleidingzoetermeer.nl 

Bij de hoofdingang vindt u haar informatiefolders en kaartjes. 

 

We attenderen u graag ook alvast op de volgende “Kom op de koffie!”-bijeenkomsten. Deze staan 

gepland in 2020, op 21 januari en 3 april. 

Bericht van de MR 

Er is een vacature binnen de Oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Wij zijn daarom op zoek naar 

een nieuw lid van de Oudergeleding binnen de MR die tevens de rol van secretaris op zich wil nemen. 

Voor meer informatie zie bijlage. Reageer voor 28 oktober. Wij kijken er naar uit. 

 

Met vriendelijke groet,  

Irene Gruijc en Anita Sterkenburgh  

Vacature commissie MR 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

Deze maand heten we drie nieuwe kinderen welkom. Dit zijn:  

Romaysa Nobel (groep 3a), 

Aleyna Aydin (groep 1/2a) en  

Joas Flikweert (groep 1/2d)  

 

We hopen dat je je snel thuis voelt en dat je een fijne tijd tegemoet gaat op onze 

school!  

http://www.claus.unicoz.nl/
http://www.huiswerkbegeleidingzoetermeer.nl/
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Jarig in oktober! 

    Groep 

2 Lucas van Smeden 5/6b 

3 Dewi Maat 7 

3 Sven Nijenhuis 3a 

4 Lara-Milou ter Burg 8 

4 Levy van Dreumel 5a 

4 Hugo Sneep 1/2c 

5 Suze van Drongelen 5/6b 

6 Gillian Wesenhagen 8 

7 Jarne van Dijke 5/6b 

7 Luca Evers 8 

8 Carlito Vers 7 

9 Jolie-Liv van Gent 1/2a 

9 Vince van Rijn 4a 

12 Nadine Swinkels 6a 

13 Elin Flikweert 3b 

15 Silvian Koene 1/2d 

16 Genairo Kloezeman 1/2b 

17 Lorreen Bestebreurtje 1/2a 

18 Ayden Dalmijn 3a 

18 Luuk Dubbeld 1/2b 

22 Alyssa Soer  6a 

22 Julie Tromp  4a 

27 Dilana Everaars 5a 

28 Eline Blom 4a 

28 Jaylinn Heiligers  8 

31 Djenee Chierandjoe  3b 

31 Viggo Verwer 1/2d 
 

 

 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Agenda oktober 2019 

 

3 Kom op de Koffie (8.45u-9.30u) in de aula 

OR vergadering 

4 Start Kinderboekenweek  

8  SVL groep 8 

10  Schoolfotograaf (na schooltijd broertjes en zusjes) 

11 Schoolfotograaf (na schooltijd broertjes en zusjes) 

14 MR vergadering  

15  Kom in de Klas (8.45u-9.30u) 

16  Open Avond Kinderboekenweek 

21  Start herfstvakantie t/m 25 oktober 

28  Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  

Avond: GMR 

30 Luizencontrole 

 

http://www.claus.unicoz.nl/

