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Maandbrief                extra editie juni 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

Extra editie van de maandbrief 

 

Hierbij ontvangt u informatie over komend schooljaar. Wij hebben bewust gekozen voor een extra editie. 

Juf Mirte zal vanaf komend schooljaar op een andere school binnen de Unicoz gaan werken. Juf Mandy is 

reeds begonnen op een andere school binnen de Unicoz. We willen ze bedanken voor hun inzet en 

wensen hen veel succes op hun nieuwe werkplek. Meester Jerrel zal met ingang van het nieuwe 

schooljaar niet meer werkzaam zijn binnen IKC Prins Claus. We bedanken hem voor zijn inzet. Later dit 

schooljaar zullen wij als team afscheid nemen van deze collega’s.  

Meester Frank, juf Mariska en juf Annemarie zijn nog bezig met hun re-integratie. Zij zullen nog niet 

ingedeeld worden bij een groep. 

Vanwege het vertrek van bovenstaande collega’s zijn we op zoek gegaan naar nieuwe leerkrachten. Het 

goede nieuws is dat we die hebben gevonden. Na de zomervakantie zullen Fleur, Kim en Janneke ons 

team komen versterken. In deze extra maandbrief stellen zij zich aan u voor. 

De groepsformatie zullen wij morgen met u delen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Zerrne Gerardus  

Directeur IKC Prins Claus 

Even voorstellen… 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Janneke Hamelink, ik ben 22 jaar 

en afkomstig uit een klein dorpje in Brabant.  

In juli verhuis ik, samen met mijn vriend, naar het mooie Zoetermeer. Ik houd 

van reizen, toneelspelen, dansen en afspreken met vriendinnen.  

Dit schooljaar haal ik mijn Pabo-diploma. Tijdens de opleiding heb ik mezelf 

gespecialiseerd in 21e-eeuwse vaardigheden en ICT. Doordat ik de opleiding 

tot onderwijsassistente heb gedaan, heb ik nu zeven jaar ervaring in het 

basisonderwijs.   

In september zal ik starten als leerkracht op IKC Prins Claus. Ik kijk enorm uit 

naar deze nieuwe, leuke uitdaging!  

 

Ik ontmoet u graag na de zomervakantie, tot snel!  

- Even voorstellen… 
- Nieuw MR-lid 
- Oproep nieuwe leden ouderraad 

IKC Prins Claus 
 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Beste kinderen en ouders van IKC Prins Claus, 

 

Komend schooljaar mag ik als leerkracht bij jullie op school komen werken. Ik vind het leuk dat ik me aan 

jullie mag voorstellen: 

Mijn naam is Fleur Raaijmakers. Ik ben 40 jaar oud en woon met mijn man en 2 kinderen (11 en 13 jaar 

oud) in Leidschenveen, Den Haag.  

Mijn grootste hobby is het jureren van turnwedstrijden. Daarnaast houd ik ook erg van het kijken naar 

andere sporten. Als er in Nederland een WK beachvolleybal, -hockey of -shorttrack gehouden wordt, zit ik 

met mijn gezin in het publiek. 

Ook houd ik erg van lezen. Ik lees graag de krant of een spannende thriller, maar nóg liever lees ik de 

nieuwste jeugdliteratuur. David Walliams en Mirjam Mous zijn 

momenteel mijn favorieten.  

In mijn werk op de basisschool vind ik lezen en een brede 

algemene ontwikkeling erg belangrijk. Daarom lees ik graag voor 

of vertel ik leuke weetjes over de meest uiteenlopende 

onderwerpen aan mijn leerlingen. 

 

Ik zie ernaar uit jullie binnenkort te ontmoeten! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik zal komend schooljaar niet alleen de nieuwe leerkracht van groep 4B worden, 

maar ook een nieuw gezicht op IKC Prins Claus! Daarom zou ik mij graag even 

willen voorstellen: Ik ben Kim Wervelman en ik ben momenteel mijn eerste 

jaar als juf in groep 7 aan het afronden. Dit heb ik met enorm veel plezier en 

passie gedaan! Ook deel ik een passie voor leesonderwijs en dan vooral het 

leesplezier, dit wil ik graag bij kinderen aanwakkeren. Ik heb daarom ook 

een cursus gevolgd tot leescoördinator. Naast het leesplezier vind ik het ook 

belangrijk om een fijne en positieve groepssfeer te creëren. Ik ben een 

enthousiaste leerkracht met een hart voor de kinderen en ik vind het 

contact met ouders altijd erg belangrijk! Verder doe ik in mijn vrije tijd aan 

voetbal, dat vinden de kinderen altijd erg bijzonder en leuk! Tijdens het buiten 

spelen ben ik de juf die ook af en toe een balletje trapt samen met de kinderen. 

 

Ik kijk er naar uit om op IKC Prins Claus te gaan werken en ik kan stiekem niet wachten om te gaan 

beginnen! 

Groetjes, 

Juf Kim 

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


 

 

IKC Prins Claus - Straspad 1 - 2719 VG Zoetermeer - 079-3616009 - www.claus.unicoz.nl - directie@claus.unicoz.nl 

  

 

 

Naast de nieuwe leerkrachten stellen wij u ook graag voor aan Willem Kaffa. 

Meester Willem is vanaf maart begonnen bij ons als conciërge. Wij zijn erg blij met 

zijn komst. 

 

Nieuw MR-Lid 

Mijn naam is Marieke Flikweert en samen met Arjan zijn wij 

trotse ouders van Elin (3B) en Joas (1D). Na 10 jaar in het 

basisonderwijs te hebben gewerkt, heb ik 3,5 jaar geleden de 

stap genomen om mijn baan als leerkracht op te zeggen. Niet 

lang daarna ben ik aan de slag gegaan als ZZP-er en neem ik 

als Virtual Assistant diverse werkzaamheden van andere 

zelfstandig ondernemers uit handen. 

Toen ik nog werkzaam was in het onderwijs, heb ik als 

leerkracht deelgenomen in de MR op de school waar ik 

werkte. Een leuke taak. De kennis en ervaring die ik in die jaren als leerkracht heb opgedaan hoop ik mee 

te nemen in de functie als MR-lid op de IKC Prins Claus. 

In deze functie wil ik mij graag inzetten voor de verdere ontwikkeling van de IKC Prins Claus. Kwalitatief 

goed onderwijs en het welbevinden van de leerlingen én de leerkrachten, is een verantwoordelijkheid van 

de directie, leerkrachten, ouders en leerlingen samen. Een goed functionerende MR is een belangrijke 

schakel en brengt al deze partijen samen. Als betrokken ouder hoop ik op deze manier een schakel te zijn 

tussen school en ouders en op te komen voor de belangen van een ieder van ons. 

Spreek mij gerust eens aan op het schoolplein, ik sta er bijna elke dag! 

Oproep nieuwe leden ouderraad IKC Prins Claus 

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar moeders en/of vaders die lid willen worden van de 

ouderraad.  

De ouderraad wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders die de school helpt bij het organiseren 

van tal van leuke activiteiten voor de kinderen. Zo regelt de ouderraad veel van de praktische zaken 

rondom o.a. het Sinterklaasfeest, de kerst en paasvieringen, de disco en de Koningsspelen (en natuurlijk 

nog veel meer). Daarnaast bedenken en organiseren wij, samen met andere ouders, de versieringen van 

de school bij verschillende gelegenheden. 

 

Vind jij het leuk om volgend schooljaar mee helpen om al deze leuke feestelijkheden en activiteiten voor 

onze kinderen te organiseren?? En daarbij natuurlijk deel te nemen aan de vergaderingen? Dan zijn we op 

zoek naar jou! 

 

Door middel van een mail naar OR@claus.unicoz.nl kun je kenbaar maken dat je interesse hebt om plaats 

te nemen in de OR. 

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