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Maandbrief                         januari 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

Hopelijk heb ik velen van u al persoonlijk een gelukkig nieuwjaar kunnen 

wensen. We hopen dat u terug kunt kijken op fijne feestdagen met mensen die 

u dierbaar zijn. En mede namens het team, wens ik u via deze weg alle goeds 

voor dit nieuwe jaar. We hopen op een jaar waarin we met elkaar mooie doelen 

mogen verwezenlijken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus  

Directeur IKC Prins Claus 

Even voorstellen… 

Na de kerstvakantie is onze nieuwe collega Anja officieel begonnen in groep 

1/2c. Hieronder stelt ze zichzelf kort aan u voor:  

Beste ouders en verzorgers, 

Graag stel ik mezelf even voor aan u. Ik ben Anja de Geus, 40 jaar en woon 

samen met mijn gezin in Zoetermeer. In onze vrije tijd doen we gezellige dingen 

met elkaar, familie of vrienden. Ik lees graag en houd van muziek, series kijken en 

het strand. 

Naast mijn rol als leerkracht ben ik Kindercoach, Trainer Leren Leren en heb ik 

affiniteit met hoogbegaafdheid. 

Vorig jaar heb ik, na ruim 12 jaar als o.a. docent Beeldende Vorming op het 

voortgezet onderwijs, de switch gemaakt naar het basisonderwijs. Als zij-

instromer startte ik op de Prinses Amaliaschool en ga ik nu verder op de Prins 

Claus waar ik me al thuis voel. Ik kijk uit naar een leuke, uitdagende tijd en maak 

graag kennis met u na de kerstvakantie! 

Tussentijdse tevredenheidspeiling ouders 

Afgelopen schooljaar hebben verschillende geledingen met elkaar afgesproken, om te werken aan onze 

interne- en externe communicatie. Naar aanleiding van gesprekken met ouders en uitslagen van onze 

vragenlijsten bleek dit ook een wens te zijn van ouders op onze school.  

  

Er zijn op verschillende niveaus in de organisatie aanpassingen gedaan. Communicatie blijft iets waar we 

aan zullen blijven werken. Wij willen daarom een tussentijdse peiling houden om te meten of wij, door 

deze aanpassingen de goede richting ingaan. 
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Wij hebben, mede op basis van feedback van ouders en MR, een plan van aanpak gemaakt waar onder 

andere in staat dat de communicatie binnen de school aangescherpt zal worden. Er zijn afspraken 

gemaakt over de informatiestroom naar ouders toe vanuit de groepen. We zijn begonnen om informatie 

vanuit de kleutergroepen meer te bundelen. Ook hebben wij gewerkt aan een informatiemap voor 

nieuwe kleuters en de midden- en bovenbouwgroepen stemmen onderling meer met elkaar af. 

  

Wij hopen dat u deze veranderingen ook opmerkt en zijn benieuwd naar uw mening hierover.  

Vandaag zijn/maandag worden de brieven over het tevredenheidsonderzoek uitgedeeld.  

Wij hopen op uw medewerking. 

Start Cito-toetsen 

Deze maand zullen kinderen met grote regelmaat Cito-toetsen maken. We hopen dat u hier rekening mee 

wilt houden bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, tandarts enz. Voor de kinderen is 

het fijn als ze de toetsen zoveel mogelijk tegelijk met hun klasgenoten kunnen maken. Wilt u dergelijke 

afspraken deze maand daarom zoveel mogelijk buiten de schooltijden om plannen? 

Inzamelingsactie Save the Children 

Het was een actie die in korte tijd werd opgezet maar wat hebben we een mooi bedrag over 

kunnen maken aan Save the Children! Het bedrag is bekend gemaakt tijdens de 

kerstvieringen op school maar voor wie hier niet 

bij konden zijn: er is ruim €271,- opgehaald! Wat 

een mooi bedrag! Zowel in de online collectebus 

als in de collectebus die op school stond is gul 

gedoneerd. Via deze weg en mede namens Save 

the Children: hartelijk bedankt voor uw steun! 

 

Vooraankondiging Engelse week  

De expertisewerkgroep Engels is op de achtergrond bezig met allerlei zaken om 

Engels meer aandacht te geven in de school. Sinds de zomervakantie staat er een 

mooie Engelse telefooncel in de hal. Hierin staan allerlei nieuw aangeschafte 

Engelse boeken en prentenboeken. Dit schooljaar zullen we de Engelse bibliotheek 

verder uitbreiden. We vinden het leuk als de kinderen daarvoor ook boekentips 

geven. Zo hebben we afgelopen schooljaar ook de leerlingenraad om input 

gevraagd. Helaas kwam daar weinig respons op maar wellicht is dat 

makkelijker naarmate er meer boeken voor handen zijn. Ook hebben we met 

het team een workshop gevolgd waarin we veel leuke, praktische en 

bruikbare tips hebben gekregen om ons Engelse onderwijs aantrekkelijker te 

maken voor de kinderen. Ons volgende ‘evenement’ zal voor de kinderen en 

u als ouders en verzorgers een stuk zichtbaarder zijn. We hebben namelijk  
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een Engelse week gepland. Samen met de hulp van een ouder gaan we hier invulling aan geven. De details 

volgen later maar wellicht wilt u alvast in uw agenda noteren dat deze week plaats zal vinden van 9 t/m 

13 maart. Wij kijken er al naar uit! Vriendelijke groeten namens de Expertisewerkgroep Engels, Anne-

Marie en Jenneke. 

Werkzaamheden op school 

Gedurende de kerstvakantie zou er groot onderhoud plaatsvinden aan de vloeren in de gangen. Helaas 

was er een probleem met de kleur van de coating waardoor we deze werkzaamheden af hebben moeten 

blazen. Dat is een enorme teleurstelling want we hebben met het team heel hard gewerkt om alle gangen 

leeg te maken; de kasten moesten namelijk ook verplaatst worden. In de kerstvakantie hebben een aantal 

collega’s en twee werknemers van de gemeente alles weer terug op de juiste plaats gezet. Helaas moeten 

we deze actie dit schooljaar nogmaals herhalen. 

Ter bescherming van de coating op de vloer zijn er op alle stoelen en krukken beschermdoppen geplaatst. 

Helaas zijn er veel stoelen waar deze ook alweer loslaten. We zijn bezig met Unicoz Facility om hier een 

passende oplossing voor te vinden. 

Gelukkig is er ook goed nieuws: de deurmatten bij beide ingangen zijn vervangen. Echter is de vloer 

eronder nog niet geëgaliseerd waardoor er nu hoogteverschillen zijn ontstaan.   

Wij doen onze uiterste best om het gebouw op orde te houden 

 

Wc-gedrag 

In de maandbrief van november viel te lezen dat het toiletgedrag van de 

kinderen dusdanig verbeterd was dat we weer handzeep en papieren 

handdoekjes bij de toiletten hebben geplaatst. Daar zijn we trots op en 

we hopen dat dit zo kan blijven. Helaas moeten we wel melden dat er in 

verschillende groepen een terugval heeft plaatsgevonden. Kinderen 

klimmen op de toiletten om zo over de wand heen te kunnen kijken bijvoorbeeld. Daarnaast vinden we 

ook met enige regelmatig een toiletrol in het toilet. We zijn druk met elkaar in gesprek om een manier te 

vinden om dit gedrag terug te dringen. De kinderen zien het wellicht als grap maar de kosten voor de 

school kunnen door dit soort gedrag hoog oplopen. Iets wat we absoluut niet willen! We houden u op de 

hoogte als er ontwikkelingen zijn op dit gebied. 

ICT 

In de maand december zijn er in 6 groepen een nieuw digibord 

geplaatst. Voor de andere groepen is er ook een nieuw digibord 

besteld. Deze worden waarschijnlijk in januari geplaatst in de 

desbetreffende groepen. We hopen er veel plezier van te hebben.  

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

In september 2019 heeft groep 7 meegedaan met de Kinderpostzegelactie. Het totale bedrag wat wij 

hebben opgehaald is €2153,-- Voor een deel van dit geld hebben de kinderen zelf gekozen waar het heen 

gaat. Er gaat van onze groep € 540,-- naar Stichting Vitalis. Deze 

stichting richt zich op het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 

tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in 

een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te 

raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele hulpverlening. 

Fijn dat groep 7 dit bewerkstelligd heeft! 

Voor meer informatie over het doel zie: https://www.vitalismaatjes.nl/ 

 

Technieknieuws! 

Vanuit de expertisewerkgroep techniek is er hard gewerkt om onze 

techniekmaterialen naar een hoger level te trekken. We zijn al enkele jaren 

actief met de techniektorens. Die voldoen zeker niet slecht, maar zijn hier 

en daar wel weer aan verfrissing en vernieuwing toe. Dit gaan we de 

komende weken voor alle groepen realiseren.  

Daarnaast hebben we diverse robots aangeschaft, zodat de kinderen al 

vanaf kleuterleeftijd gaan oefenen met programmeren. Zo hebben we 

bijvoorbeeld Beebots aangeschaft (hiernaast ziet u hier een afbeelding van). 

Door dit kleine robotje opdrachten te geven, zoals rechtdoor, rechtsaf etc, kun je op een leuke manier 

allerlei lesjes oefenen met taal en rekenen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een som oplossen en dan laten 

ze de Beebot naar het juiste antwoord toe lopen. 

Ook hebben we Technisch Lego aangeschaft waarvan de aansturing ook via een tablet of laptop moet 

gebeuren. Ook hier kan men dus mee gaan programmeren.  

Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw hebben we materiaal aangeschaft om met elektriciteit aan 

de slag te gaan. 

Het is de bedoeling dat we ieder schooljaar twee ochtenden gaan inplannen waarop de hele school met 

techniek bezig is. Dit schooljaar gaan we daar alvast één keer mee starten. 

Kortom…we zijn er druk mee, maar het geeft dadelijk heel veel techniekplezier!  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

Het nieuwe jaar heeft ook al een aantal nieuwe leerlingen gebracht en we heten hen 

uiteraard van harte welkom: Ashley (1/2a), Isabel (1/2b), Luna (1/2b), James (1/2b), 

Lizz (1/2c), Pattarina (1/2c) en Vian in groep 7. 

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

school! 

 
 

Jarig in januari! 

    Groep 

1 Nienke  1/2a 

6 Micah 1/2a 

7 Alfie  3b 

11 Feline  5/6b 

11 Vida 1/2a 

12 Sem  4b 

14 Naud  1/2b 

14 Marley 4a 

18 Isa 5a 

20 Romain  8 

21 Toon 1/2d 

23 Charity  1/2d 

23 Nikki 4b 

25 Nisa  5a 

25 Solana 8 

27 Fleur  4b 

29 Ioannis 6a 
 

  

Agenda januari 2020 

 

6 Nieuwjaarstoast Oliebollen en appelsap 

9 Groep 8 naar het Alfink College (VO scholenbezoek ) 

10 Kom in de Klas 

13 Start Cito (tot 7 februari) 

21 Kom op de Koffie 

24 Groep 8 naar het Erasmus College (VO scholenbezoek) 
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