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Maandbrief                         april/mei 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

Het Corona-tijdperk op IKC Prins Claus 

 

In de afgelopen weken heeft er vanuit school veel mailverkeer plaatsgevonden aan het team. En het team 

bestaat inmiddels uit ontzettend veel leden… U, als ouders en verzorgers, maakt nu tenslotte ook deel uit 

van ons team. En, ookal is het al vaker gezegd, we zijn er ontzettend trots op dat we u nu ook in de rol van 

leerkracht zien. We weten dat dit voor veel uitdagingen zorgt maar kunnen niet genoeg benadrukken dat 

u het heel goed doet! Het is voor ons duidelijk zichtbaar dat u zich inzet waar u maar kunt.  

 

Voor steeds meer ouders is het een uitdaging aan het worden om 

de kinderen tot werken te laten komen.  Ik heb u al laten weten 

dat het welbevinden van uw kind(eren) maar ook uw eigen 

welbevinden van het grootste belang is. Als dat betekent dat uw 

kind daardoor op een bepaalde dag minder werk af krijgt, dan is 

dat even zo. De onderlinge verhoudingen staan in veel gezinnen op 

scherp, zorg dus voor voldoende ontspanning en quality-time voor 

het hele gezin (inclusief u-zelf dus…). 

 

Na een lange zoektocht kunnen wij u laten weten dat we een 

nieuwe adjunct-directeur hebben gevonden: Martine  

Ekkelenkamp. Hier zijn wij uiteraard ontzettend blij mee!  
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Omdat wij dit heel graag voor de mei-vakantie nog met u wilden delen, hebben wij besloten om de 

Maandbrief daarom nu pas te verzenden. Verderop in deze maandbrief stelt Martine zich aan u voor.  

 

Verder hopen we dat u wat positiviteit en tips uit deze maandbrief kunt halen. 

Natuurlijk wensen wij u een fijne mei-vakantie en blijf gezond! 

 

Zerrne Gerardus  

Directeur IKC Prins Claus 

 

Even voorstellen… 

Beste ouders/verzorgers,  

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Martine Ekkelenkamp (35 jaar), getrouwd en 

moeder van twee schoolgaande kinderen en ik woon in Den Haag. Na de 

meivakantie begin ik als adjunct-directeur op IKC Prins Claus. Een baan waar ik 

veel zin in heb! Na vele jaren groepsleerkracht te zijn geweest, in combinatie 

met de taak van bouwcoördinator en lid van de MR, is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding tot schoolleider en deze 

baan sluit daar mooi op aan. Na de meivakantie zal ik een dag per week 

aanwezig zijn om het team, de ouders en de leerlingen te leren kennen en vast mee te kunnen denken 

over volgend schooljaar. Vanaf de zomervakantie ben ik drie dagen per week op school. Maar nu maak ik 

eerst het schooljaar af met mijn huidige groep 6 in Den Haag. 

 

Kika 

Helaas werd, door de sluiting van de scholen, de actie voor KIKA abrupt afgebroken. 

De kleutergroepen waren al begonnen met de actie en konden deze gelukkig 

afronden. 

Er werden lentewerkjes gemaakt, bloempotjes versierd, bakjes gevouwen en versierd 

en koekjes gebakken. 

De leerkrachten hadden sponsoren gezocht en de eigenaren van BKJ Bloemisten (Noordhove, Buytenweg 

en de Dorpsstraat), Tuincentrum Groenrijk en Tuincentrum De Driesprong waren bereid om bloembollen 

en andere voorjaarsbloeiers te sponsoren. 

Op woensdag 11 februari verkochten de groepen 1/2 hun werkjes, koekjes en de bloemen en plantjes. De 

uiteindelijke opbrengst is het mooie bedrag van € 334,10. 

Namens de kinderen en leerkrachten van de groepen 1/2 willen we alle ouders en grootouders heel 

hartelijk bedanken voor hun bijdrage! 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Kinderen en Corona 

Niet alleen volwassenen maken zich zorgen om het Corona-virus. Het is overal… Gelukkig niet letterlijk 

maar wel figuurlijk. Heeft u de indruk dat uw kind zich zorgen over het virus maakt? Wellicht kan de 

website van De Kinderombudsman uitkomst bieden: https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-

over/corona. Hier is allerlei informatie te vinden die speciaal op kinderen gericht is. 

Voorlezen 

Mocht u een keer geen tijd hebben om voor te lezen, dan kunt u ook naar een digitaal 

prentenboek zoeken en die afspelen voor uw kind. 

Verder staan er op YouTube ook allemaal verhalen van Meester Jaap, voorgelezen 

door de schrijver: Jacques Vriens. Hier vindt u de verhalen van Meester Jaap: 

https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ/videos 

 

Berenjacht  

Misschien heeft u er ook over gehoord? Bij steeds meer huishoudens zijn beren voor het raam te vinden. 

Knuffelberen wel te verstaan natuurlijk… Die beren zitten er niet voor niets: ze zijn onderdeel van een 

heuse ‘Berenjacht’! Wilt u er even uit met uw kind(eren), dan is het leuk om op berenjacht te gaan. U kunt 

turven hoeveel beren u telt, u kunt er ook een opdrachtje bij geven: bij een 

bruine beer springen we heel hoog of ver, zie je een witte beer, draai dan een 

rondje, zie je een beer met kleding aan: maak dan een buiging, zitten er 

meerdere beren bij hetzelfde huis: zing ik zag twee (of drie, of vier, of….) beren 

broodjes meren. En zo is er vanalles te bedenken (en op internet te vinden). Op 

de facebookpagina van IKC Prins Claus is een afstreepkaart te vinden zodat 

iedere gevonden beer geteld kan worden. Er zijn ook kaarten waarop de beren-

adressen te vinden zijn. Veelal beschikbaar op Facebook. In groep 3b zitten ook 

twee beren te wachten om geteld te worden…  

http://www.claus.unicoz.nl/
https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona
https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ/videos
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In beweging blijven  

De meeste kinderen vinden het lastig om de hele dag binnen te zitten en niet te 

kunnen bewegen. Gelukkig mogen ze nog buitenspelen maar ook dan is het fijn 

als ze afstand kunnen bewaren. Dat is voor kinderen exta lastig. Wilt u liever 

binnen iets doen aan beweging? Meester Len stuurt iedere schooldag een filmpje 

voor een leuke activiteit. Hierbij een voorbeeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=3s9C0oDOUNw 

 

Engelse week  

Op vrijdag de 13e 

hebben we de 

Engelse week 

afgesloten. Er 

waren toen al verschillende 

maatregelen getroffen in verband 

met het Corona-virus maar we 

wisten toen nog niet dat we elkaar 

daarna lange tijd niet zouden zien… 

Toch willen we graag nog even 

stilstaan bij en terugblikken op deze 

bijzondere week. Want wat hebben 

we er met elkaar van genoten! Leuk 

om te merken dat zoveel ouders 

ook heel erg betrokken waren bij 

deze week. En als klap op de 

vuurpijl konden we genieten van 

een overheerlijke high tea in de 

verschillende groepen mèt de 

prijsuitreiking voor de “school 

uniforms”.  

 

The high tea was delicious! Thank 

you for all your effort! 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=3s9C0oDOUNw
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Verkleedkleding 

Wij vinden het van groot belang dat de kleuters zich ontwikkelen door middel van spel en spelen. Voor de 
huishoeken zijn wij op zoek naar “nieuwe” verkleedkleren. Dus bent u verkleedkleren die uw eigen kind  
(-eren) niet meer passen (kleutermaat) aan het opruimen? Dan hopen wij dat u deze voor ons zou willen 
bewaren. Wanneer de school weer open gaat kunt u de verkleedkleren inleveren bij één van de 
kleutergroepen. 
Namens de kleuters en hun juffen: Alvast heel hartelijk bedankt!!   

 
 
 
Herinnering ouderbijdrage 

Een groot deel van de ouders heeft inmiddels de ouderbijdrage betaald. Waarvoor onze hartelijke dank. 

Met uw bijdrage is het mogelijk om verschillende activiteiten voor de leerlingen op school te organiseren. 

Op onze Facebook-pagina kunt u een indruk krijgen van deze activiteiten.  

 

Indien u (nog) niet heeft betaald, willen wij u vriendelijk vragen om alsnog uw bijdrage over te maken op 

rekeningnummer: NL51 ABNA 0839 3034 91 ten name van IKC Prins Claus OR te Zoetermeer onder 

vermelding van de voornaam, achternaam en de groep van uw kind. Is uw kind later in het schooljaar 

gestart dan betaalt u alleen voor de maanden dat uw kind dit schooljaar op school zit (bijvoorbeeld: uw 

kind is in december gestart, dan betaalt u 7 x € 2,75 = €19,25).  

 

Ingezonden: Zoetermeer is thuis - Deel je thuisgevoel! 

Namens team Cultuur en Techniek op School delen we graag onderstaande 
met u: 
Welke personen, plekken, geuren geven jou een ‘thuisgevoel’?  
Nu we noodgedwongen meer tijd thuis doorbrengen, leek het ons mooi om 
het ‘thuisgevoel’ van zo veel mogelijk Zoetermeerders in kaart te brengen 
met een digitaal kunstwerk.  
 
Wees creatief en stuur ons een beeld (foto, video, kunstwerk,  gedicht) met 
jouw persoonlijke verhaal over thuisgevoel en in welke wijk je woont naar  zoetermeeristhuis@gmail.com 
 
Het kunstwerk bekijken?  
Volg @zoetermeeristhuis via Instagram en Facebook 

  
Liesbeth Eshuis  

http://www.claus.unicoz.nl/
mailto:zoetermeeristhuis@gmail.com
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

Fleur (1/2a), Kenza (1/2b), Sare (1/2b), Julia (1/2c), Daan (1/2c) en Owen (1/2b) zijn 4 

geworden en mogen eigenlijk naar school.  

We hopen dat we jullie snel welkom kunnen heten op school, dat je je snel thuis voelt en 

dat je een fijne tijd tegemoet gaat op IKC Prins Claus! 

Jarig in april!  

  Groep 

5 Pien 3a 

6 Lilly 6a 

7 Steff 1/2d 

9 Benjamin 1/2c 

10 Robin 3a 

10 Enzo 1/2a 

10 Emmelie 3a 

13 Thomas 1/2d 

14 Noah 7 

16 Sara 1/2b 

16 Roan 5/6b 

16 Lewis 7 

17 Maurits 4a 

18 Nordin 6a 

18 Filip 4b 

19 Syenna 3b 

20 Daniël 5a 

23 Marlon 1/2a 

24 Giulia 3b 

24 Vigo 3a 

25 Jaily 4b 

28 Jasper 5/6b 

30 Bram 1/2d 

30 Fay 1/2a 
   

 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Jarig in mei! 

  Groep 

2 Loïs 6a 

3 Lisa 1/2d 

4 Marissa 5/6b 

5 Casey 5a 

7 Tim 4a 

9 Celeste  3b 

10 Hannah  3b 

10 Liam  1/2b 

10 Olivier  3a 

12 Laurens  1/2b 

13 Max  8 

14 Connor 3a 

14 Damla  6a 

15 Ruben  8 

16 Ella  1/2b 

17 Matthijs  3b 

19 Jolie  5a 

20 Gianni  6a 

20 Martin  5/6b 

22 Anastasia  5/6b 

22 Esmée  5a 

24 Iza  3a 

25 Xander  1/2c 

25 Floortje  1/2b 

29 Mason-Blake  1/2c 

29 Emir  6a 

30 Ivy  6a 

31 Julian  5a 

31 Lara  3a 

31 Jayden  8 

 

Agenda april 2020 

In verband met de corona-maatregelen blijft de agenda van april helaas leeg. 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Agenda mei 2020 

De agenda van mei vullen we voorzichtig. 

4 Onderbouw (gr 1 t/m 4): lesvrije dag 

5 Bevrijdingsdag:  alle leerlingen vrij 

21 en 22 Hemelvaartsdag en vrijdag 22 mei:  alle leerlingen vrij 
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