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Maandbrief                                      juni 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

Heropening IKC Prins Claus 

 

Wat was het fijn om maandag 11 mei de deuren weer te kunnen 

openen en daarmee het klassikale onderwijs gedeeltelijk weer op te 

kunnen starten! 

We kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen weken, waarin 

we al aardig beginnen te wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Ook op dat 

gebied zijn we blij dat u zoveel medewerking verleend. 

  

Zoals u in eerdere informatie heeft kunnen lezen, hebben we ons vooral gericht op het in kaart brengen 

van het welbevinden van de kinderen. We merken dat de kinderen het fijn vinden om weer ‘gewoon’ aan 

het werk te zijn.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat we vanaf 8 juni weer volledig open gaan. Hier heeft u gisteren een 

mail over ontvangen.  

 

In de tijd dat de school dicht was voor de kinderen hebben we niet stil gezeten! Zo heeft de 

rekenwerkgroep een nieuwe rekenmethode uitgekozen waar we vanaf het nieuwe schooljaar mee zullen 

gaan werken (behalve groep 8) en er is veel tijd en aandacht besteed aan het kiezen van een nieuwe 

methode sociaal emotionele ontwikkeling. Hierover is inmiddels ook een knoop doorgehakt en hoort u 

binnenkort meer. 

 

Veel leesplezier! 

 

Zerrne Gerardus  

Directeur IKC Prins Claus 
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Gym 

 

Als de gymlessen de komende periode niet doorgaan i.v.m. de weersomstandigheden, dan zullen wij u 

een push bericht sturen via de schoolapp. Zorg dus dat u de schoolapp op uw telefoon heeft staan, zodat 

wij u op de hoogte kunnen houden. 

 

Meester Len is op 1 en 2 juli afwezig, omdat hij dan met zijn andere school op kamp is. Hierdoor zullen de 

gymlessen op deze dagen vervallen. De kinderen beginnen en eindigen dan op school. 

Cito-toetsen en rapporten 

 

Vanaf woensdag 10 juni tot en met vrijdag 19 juni worden bij de kinderen de onderstaande toetsen 
afgenomen.  
  

 Rekenen en Wiskunde groep 3 t/m groep 7 
 Begrijpend lezen groep 4 t/m groep 7 
 DMT bij alle kinderen van de groepen 3 en 4  
 DMT bij de kinderen van groepen 5 t/m 7 die in januari een DMT score  van III , IV of V hadden 
 AVI bij alle kinderen van de groepen 3 en 4  
 AVI bij alle kinderen van de groepen 5 t/m 7 die RALFI lezen, Bouw! of andere leesbegeleiding 

hebben.  
 
 

De informatie die uit deze toetsen komt gebruiken wij om uw kind ook bij de start van het nieuwe 
schooljaar goed te kunnen begeleiden. Om te voorkomen dat de kinderen overvraagd worden is er gericht 
gekozen voor bovenstaande toetsen.  
De uitkomst van deze toetsen krijgt u bij het 2e rapport. 
  
Rapport 
Groepen 3 t/m 8 
Met het team van IKC Prins Claus hebben wij nagedacht over het komende rapport. Door de sluiting van 
de school hebben wij de kinderen niet zoveel gezien en minder kunnen observeren dan normaal. Hierdoor 
zal het rapport van de groepen 3 t/m 8 mogelijk minder uitgebreid is dan u gewend bent. Omdat in de 
periode vanaf 17 maart tot aan de meivakantie wel veel is lesgegeven en online en thuis is geleerd, 
hebben wij gekozen om de kinderen wel een rapport te geven.  
 
Groep 1 en 2 
De kinderen van groep 2 krijgen weer een KIJK! rapport mee, echter zal dit beperkter zijn dan normaal, 
omdat de leerkrachten van uw kind niet alles hebben kunnen observeren. Er is hierdoor een keuze 
gemaakt voor bepaalde leerlijnen. Voor de kinderen van groep 1 is besloten om alleen een werkjesmap 
mee te geven. 
De rapporten van groep 2 t/m 8 en de map van de groepen 1 en 2 gaan op vrijdag 3 juli mee. Dit is een 
week later dan in de kalender staat. 

 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Gesprekken 
Met diverse ouders worden in deze periode gesprekken gepland en gevoerd over de voortgang van hun 
kind. Wij zoeken dan samen met u naar een mogelijkheid om dit gesprek in te plannen en via Teams of 
telefonisch te voeren. Mocht u een gesprek wensen, laat dit dan gerust aan de leerkracht(en) van uw kind 
weten.  
  
Informatie avond groep 7 Voortgezet Onderwijs 
De informatie avond voor de ouders van groep 7 die gepland staat op 18 juni wordt in verband met de 
huidige RIVM-maatregelen verplaatst naar september 2020. De ouders van deze kinderen krijgen 
binnenkort een brief over het voortgezet onderwijs en de voorlopige adviezen.  
 

Vloeren en kapstokken 

Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat in de meivakantie wij de gangen hebben opgeknapt. Het resultaat 

mag er zeker zijn! 

Het was een ingrijpende klus, maar mede dankzij de hulp en inzet van meester Willem, een nieuwe kracht 

op IKC Prins Claus, is het heel goed verlopen! 

Omdat de kapstokken bij de groep 5/6 steeds overvol waren hebben wij extra kapstokken geplaatst 

waardoor er nu hopelijk genoeg ruimte is voor de luizenzak met jas en voor de tassen van iedereen. 
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De start na het thuisonderwijs is bij de kleutergroepen goed verlopen. Het was even wennen aan de kleine groepen en het 

vele handen wassen, maar wat hebben de kinderen en juffen ervan genoten om elkaar weer te zien. De afgelopen weken 

hebben we de nadruk gelegd op het welbevinden van de kinderen. Door gesprekjes te voeren, spelletjes te doen en plezier 

te maken. De kinderen die jarig zijn geweest, zijn nog extra in het zonnetje gezet. 

 

Gemis klasgenoten… 

Omdat we nu niet allemaal in de klas zitten en een deel van de kinderen elkaar dus nog steeds niet ziet, 

zijn er verschillende initiatieven in de klassen ontstaan. Hieronder een kijkje in verschillende groepen: 

  

Thuis en school werken 
Door het corona moeste we thuis werken, wat vervelend thuis 

werken, bah niet leuk. 
Ook niet handig geen uitleg, maar wel snel klaar en je kan zo 

veel pauze houden als je wilt. 

En dat corona dat vergeet je soms, maar je moet wel de regels 

volgen. 

1. 20 seconde je handen wassen 

2. niet veel aan raken 

3. 1,5 m afstand houden 

En ga zo maar door wat is het toch een ramp 

Corona ga toch uit me leven ! 

En toen mochten we weer naar school, minder vrije tijd. 

Wel leuk , want ik zie mijn vriendinnen weer. 

School ik heb echt gemist. 

De uitleg van de juf als ik het niet snap wel heel fijn. 

Misschien toch wel liever naar school . 

Groeten Feline (groep 5/6) 

Coronavirus is niet leuk 

8 weken geleden waren de scholen 

gesloten): 

Het was heel saai thuis en ik wou weer 

naar school gaan.  

En toen ik hoorde dat ik naar school 

mocht was ik heel blij, want dan kon ik 

m’n klasgenoten weer zien.  

Maar toen mocht ik alleen maar naar 

school op dinsdag en vrijdag ): 

Toen ik op school was, was ik heel blij en 

we gingen heel veel kletsen met de klas en 

leuke dingen doen.  Ook gingen we weer 

veel leren. 

Roan Huisman (groep 5/6) 

 

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

Nu er geen ouders in school mogen komen en volwassenen 1,5 meter afstand van de kinderen houden, 
zal er, in ieder geval tot de zomervakantie, geen luizencontrole plaatsvinden op school. Doordat kinderen 
geen afstand hoeven te houden van elkaar is er, net als anders, kans op hoofdluis.  
Hoofdluis kan bij alle kinderen voorkomen. Wij vragen u daarom om uw kind zelf regelmatig goed te 
controleren en waar nodig te behandelen tegen hoofdluis. Wilt u de leerkracht informeren als uw kind 
hoofdluis heeft? Dan kunnen we andere ouders hierover inlichten. 
In de bijgevoegde folder kunt u lezen hoe u uw kind(eren) kunt controleren op hoofdluis. 

Groep 4a 

Wat was het heerlijk om weer naar school te kunnen! We hebben de eerste twee weken dan ook lekker de tijd voor elkaar 

genomen en veel activiteiten gedaan om de groep weer aan elkaar te laten wennen. Zo beginnen we iedere dag met 

smileys. De kinderen mogen dan aangeven hoe hun gevoel die dag is en wie wil, mag daar iets over vertellen. Verder 

hebben alle kinderen een briefje met een tekening voor de andere groep gemaakt. Wat een hartverwarmende briefjes 

waren dat. Ze missen elkaar echt! Verder hebben we de klas gezellig gemaakt met onze Coronamonsters en gezellig 

plantjes in de bakken op het dakterras gezet. En 8 Juni......Wij zijn er klaar voor om weer lekker met z'n allen bij elkaar te 

zijn!!! 

Thuis door Corona 

De zondag voor de schoolsluiting vond ik het eigenlijk 

best cool dat de scholen dicht gingen, maar na de eerste 

2 dagen ging het al snel vervelen. We kregen van school 

een Microsoft Teams account, daarmee konden we 

chatten en videobellen, zo hadden we gelukkig nog 

contact met de klas. Dat was dan wel weer een 

voordeel. 

Toen we eenmaal thuis zaten wouden we iets leuk gaan 

doen, maar dat kon natuurlijk niet want alles was 

gesloten. Op het NOS jeugdjournaal zag ik dat er meer 

zomerscholen zouden komen, omdat er achterstanden 

zouden zijn. Maar ik weet bijna zeker dat onze klas geen 

achterstand hebben opgelopen. 

7 weken later……. 

We mochten weer naar school ! 

We krijgen eindelijk te horen dat we weer naar school 

mochten.  HOERA ! 

Op school was het heel leuk, we konden weer samen 

leren. 

Groetjes Jasper, uit Groep 5/6 

In groep 3 b hebben we een ‘klets-praat-muur’ in 

het leven geroepen zodat de kinderen uit de ma-

do groep en de kinderen uit de di-vrij groep 

elkaar post kunnen ‘sturen’.  

Zo nu en dan zit er ineens een lief, leuk of grappig 

briefje in jouw ‘zakje’.  

 

       

 

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

Waar achter de schermen ook hard aan wordt gewerkt is het vormgeven van de dependance. Er wordt 

veel nagedacht over de invulling daarvan, maar ook over een mogelijke naam voor dit gebouw. Mocht u 

hier een goede suggestie voor hebben, dan horen wij dat natuurlijk heel graag! 

Bibliotheek Rokkeveen 

Via deze maandbrief willen we u er graag op attenderen dat de bibliotheek 

sinds 25 mei ook weer open is gegaan. Voor alle details die u moet weten 

voordat u een bezoek brengt aan de bibliotheek, verwijzen wij u graag naar de 

website: https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/adressen-en-

openingstijden/detail.196618.html/wijkbibliotheek-rokkeveen/ 

Vakantierooster 

Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021.  

 

Herfstvakantie 

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 

21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag 

02 april 2021 

 

Pasen 

05 april 2021 

Meivakantie 

26 april 2021 t/m 07 mei 2021 

Hemelvaart 

13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Pinksteren 

24 mei 2021 

Zomervakantie 

19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 

http://www.claus.unicoz.nl/
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/adressen-en-openingstijden/detail.196618.html/wijkbibliotheek-rokkeveen/
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/adressen-en-openingstijden/detail.196618.html/wijkbibliotheek-rokkeveen/
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

Deze maand heten we vijf nieuwe leerlingen van harte welkom:  

Fabian (1/2b), Tessa (1/2c), Fleur (1/2c), Yade (1/2b) en Mack (1/2d) zijn 4 geworden 

en mogen naar school.  

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

school! 

Jarig in juni!  

  Groep 

4 Liam 4b 

5 Amelia 3a 

5 Daniël 3b 

5 Man Chung 6a 

5 Fenna 1/2a 

6 Karlijn 7 

6 Nathan 1/2a 

7 Steijn 5/6b 

7 Vajènne 4a 

8 Lente 8 

11 Annabel 6a 

13 Reva 4a 

13 Jayson 4b 

14 Brandon 1/2d 

15 Jari 5a 

16 Nienke 5/6b 

17 Roy 1/2d 

18 Defne 4a 

19 Storm 5/6b 

19 Anna 1/2d 

21 Maiko 5a 

21 Eve 7 

21 Dewy 3a 

22 Mia 1/2b 

23 Tess 4b 

23 Anna 5/6b 

23 Lydia 3a 

24 Niels 1/2b 

24 Aarohi 1/2c 

25 Novalie 1/2b 

26 Jori 1/2c 

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

 

10 t/m 19 CITO periode 

24 Planvergadering: alle leerlingen vrij 
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Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1  |  3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

augustus 2016

Het RIVM coördineert in opdracht van 
het ministerie van VWS de infectieziekte-
bestrijding in Nederland. Het RIVM 
besteedt uiterste zorg aan actuele en 
correcte publieksinformatie. Deze 
informatie is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking deskundigen van 
diverse, diverse organisaties en beroeps-
groepen. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze folder is gebaseerd 
op de richtlijn Hoofdluis van het RIVM.  
Met vragen over het bestrijden van 
hoofdluis kunt u terecht bij uw regionale 
GGD, de apotheek of drogist.

009096

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact 
op met de GGD in uw regio. Het 
adres kunt u vinden via www.ggd.nl

Kijk ook eens op 
www.rivm.nl/hoofdluis

www.rivm.nl/hoofdluis

Luis in je haar? 
Kammen maar!
Informatie over hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich gemakkelijk op basis-
scholen en middelbare scholen. Controleer 
daarom vaak en grijp meteen in als u hoofdluis 
ontdekt. Kammen met een fijntandige kam, 
zoals een luizenkam, is de beste aanpak.
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Wie krijgt hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel 
of niet schoon zijn. Het kan iedereen 
overkomen. Hoofdluizen lopen via het 
haar over van hoofd naar hoofd. 
Hoofdluizen zoeken graag een warm 
plekje op; bijvoorbeeld in het haar achter 
de oren, in de nek of onder een pony. 
Kinderen krijgen gemakkelijk hoofdluis, 
omdat tijdens het spelen de hoofden 
elkaar soms raken. Hoofdluizen ver-
spreiden zich ook makkelijk bij pubers. 
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het 
knuffelen, samen selfies maken of bij 
elkaar op de mobiel kijken.

Hoofdluizen zijn slechts enkele millimeters 
groot. Neten lijken op huidschilfers (roos).

Hoe herkent u hoofdluis? 
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, 
maar niet altijd. Het is aan te raden uw 
kind regelmatig op hoofdluis te 
controleren. Als u het haar met een 
fijntandige kam doorkamt boven een 
vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit 
het haar vallen. Hoofdluizen zijn grijs-
blauw of, nadat ze bloed opgezogen 
hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo 
groot als een sesamzaadje. Hun eitjes 
(neten) zijn witte, grijze of zwarte stipjes 
die op roos lijken. Roos zit echter los en 
neten kleven juist aan het haar vast. 

Tijdens het spelen raken de hoofden elkaar 
en kan hoofdluis zich verspreiden. 

Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk 
om meteen te beginnen met een 
grondige aanpak. Als er nog luizen of 
nog niet uitgekomen neten op het hoofd 
zitten, blijft hoofdluis besmettelijk.  
De behandeling bestaat uit bestrijden  
én herbesmetting voorkomen. 

Aanpak
Kammen met een fijntandige kam zoals 
een luizenkam is de beste aanpak. Kam 
twee weken lang dagelijks het haar.  
Doe dit op de volgende manier.
• Maak het haar door en door nat. 

Verdeel crèmespoeling door het 
haar. Spoel dit nog niet uit.

• Bescherm de ogen met een was-
handje. Kam met een gewone kam 
eventuele klitten weg.

• Pak dan een fijntandige kam en kam 
al het hoofdhaar, pluk voor pluk, 

vanaf de haarwortel. Begin bij het 
ene oor en pak na elke kambeweging 
een pluk in de richting van het andere 
oor. Neten die aan het haar vastplak-
ken kunt u eventueel losweken door 
het haar te deppen met azijn.

• Veeg de kam regelmatig af aan een 
witte papieren servet of zakdoek.

• Spoel de cremespoeling uit. 
• Reinig na het gebruik de kam met 

water en zeep en verwijder de luizen 
en neten. 

Antihoofdluismiddelen 
Combineer het kammen eventueel  
met een antihoofdluismiddel.  
Kam twee weken dagelijks het haar, 
waarbij u op eerste en op de achtste 
dag ook het antihoofdluismiddel 
gebruikt (of volg de bijsluiter). 

Gebruik bij voorkeur een antihoofd-
luismiddel met de werkzame stof 
dimeticon. Hoofdluis kan namelijk 
ongevoelig worden voor de werkzame 
stoffen malathion en permitrine. Ook 
wanneer u een antihoofdluismiddel 
gebruikt, moet u het haar twee weken 
lang elke dag uitkammen met een 
fijntandige kam.

Extra maatregelen? Nee!
Luizen verspreiden zich via haar-haar- 
contact. Extra maatregelen zoals het 
wassen van kleding, knuffels of 
beddengoed, stofzuigen of het gebruik 
van luizencapes of luizenzakken zijn 
niet nodig.

Hoofdluis heb je niet alleen  
Hoofdluis is erg besmettelijk.  
Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat 
dan op school, bij de kinderopvang, op 
(sport)clubs, bij vrienden, de oppas en 
familieleden. Zij kunnen dan ook 
controleren. Bovendien moet u alle 
gezinsleden controleren. Vindt u bij hen 
geen luizen, herhaal de controle dan 
eens per week. Vergeet ook uzelf niet te 
laten controleren.

Een andere manier van behandelen is 
een AirAllé. Dit apparaat doodt luizen en 
eitjes door ze uit te drogen. Alleen 
professionals gebruiken de AirAllé.

Luis in haar bij vingers en pincet.
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