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Maandbrief                     september 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
Welkom in schooljaar 2020-2021! 
Op maandag 31 augustus ging het nieuwe schooljaar weer van start. Helaas zonder ouders in de 
school maar we vinden het fijn dat we alle kinderen weer konden begroeten. We hopen dat iedereen 
een fijne zomer heeft gehad en helemaal klaar is om van 2020-2021 een mooi schooljaar te maken!  
Net als vorig schooljaar staan de komende weken in het teken van groepsvorming, ook wel de 
Gouden Weken genoemd. In deze weken leren we elkaar (opnieuw) kennen maar worden ook alle 
afspraken en regels besproken. 
Ook dit schooljaar zijn er veranderingen binnen het team geweest. Nieuw bij ons op school zijn: 
- juf Tessa van Tuijl (groep 1/2b) 
- juf Kim Wervelman (groep 4a) 
- juf Janneke Hamelink (groep 5a)  
- juf Fleur Raaijmakers (groep 7a) 
Gedurende schooljaar 2019-2020 zijn juf Martine Ekkelenkamp (adjunct directeur) en juf Jacqueline 
Langeveld (groep 6a) ons team komen versterken. 
 
Met trots kunnen we u laten weten dat we dit schooljaar zijn gestart zonder vacatures! We zijn blij 
met onze nieuwe collega’s en hopen dat zij zich snel thuis voelen in ons team!  
In de laatste week van de schoolvakantie hebben we hard gewerkt om alle lokalen weer startklaar te 
maken. Daarnaast hebben we 
alweer twee studiemomenten 
gehad en onze jaarlijkse 
startvergadering. 
We hopen dat dit schooljaar een 
zo ‘normaal’ mogelijk jaar wordt 
en we wensen alle leerlingen en 
hun ouders en verzorgers een 
mooi schooljaar toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Zerrne Gerardus en  
Martine Ekkelenkamp 
Directie IKC Prins Claus  
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Even voorstellen… 

In de afgelopen maandbrieven hebben verschillende collega’s zichzelf voorgesteld maar nog niet 
iedereen. Hieronder stelt juf Tessa zich nog even aan u voor. 
 
 
  

Ik ben Tessa van Tuijl, 31 jaar en ik woon sinds 3 jaar op mezelf in Stolwijk samen met mijn poes Aagje. 
Hiervoor heb ik altijd bij mijn ouders in Lekkerkerk gewoond. Ik word ontzettend blij van het werken met 
kinderen en geniet van alle mooie leer- en ontwikkelingsmomenten. Samen op ontdekkingstocht gaan, 
plezier maken, hen met nieuwe dingen in aanraking laten komen en hen zo de wereld beetje bij beetje laten 
ontdekken. Ik wil hen graag inspireren om hun dromen na te volgen. Ik werk al jaren met kinderen op 
allerlei manieren. Het is ooit begonnen met het oppassen op kinderen en na de Pabo ben ik als 
invalleerkracht gaan werken op diverse scholen binnen de Krimpenerwaard.  
 
Naast mijn werk voor de klas heb ik als vrijwilliger gewerkt bij de bibliotheek. Hier organiseerde ik 
regelmatig voorleesochtenden voor kinderen. Tevens heb ik een tijd op een kinderopvangboerderij gewerkt. 
Ook hier kon ik mijn passie voor het werken met kinderen kwijt en mijn interesse voor natuur met veel 
buiten zijn en werken met de seizoenen. Hierna heb ik twee jaar ervaring opgedaan als leerkracht op veel 
diverse scholen in de regio Rotterdam. Het afgelopen jaar was ik juf van een kleuterklas op een school in 
Krimpen aan de Lek.  
Naast kleuterjuf ben ik ook werkzaam als yogadocent en zou me, naast juf zijn, ook dolgraag willen scholen 
tot kinderyogadocent.  
 
Tessa in een notendop: Kletsmadame, (kleuter)juf, yogadocent, katten-  
liefhebster, creatief, gek op Zeeland en het strand, de natuur, kamperen,  
stedentrips, koken en bakken, lezen zowel boeken als tijdschriften,  
mindfulness, meditatie, kristallen en edelstenen, astrologie, innerlijke  
groei, bewust leven en kleine geluksmomentjes.  
 
Met veel plezier start ik als kleuterjuf van groep 1/2b op IKC Prins Claus.  
Ik heb er zin in! 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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RIVM richtlijnen 
Ouders mogen de school nog niet betreden. We vragen u, waar mogelijk, de leerlingen 
zelfstandig naar school te laten komen. Indien u uw kind wel wegbrengt, vragen we u afscheid te 
nemen bij het hek en het schoolplein niet te betreden.  
Alle veiligheids- en hygiënemaatregelen die in de protocollen van het RIVM staan aangegeven, 
blijven van kracht.  
 

Terug uit het buitenland? 
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen, net als iedereen in Nederland, na een verblijf 
in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij 
terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit op de website van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).  
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan 
mag u niet op school komen.  
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, de buitenschoolse 
opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten. Neem 
alstublieft contact op met directie als u in thuisquarantaine verblijft.  
 

Gezondheidsklachten  
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 
naar school en de BSO mogen, behalve:  

• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  

• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft.  
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:  

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak);  

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft.  
 
Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld: 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. De handreiking wordt regelmatig 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Wij vragen u met klem rekening te houden 
met bovenstaande maatregelen en ons tijdig te informeren als uw kind ziek is.  
 

Ziekmelden  
Het ziekmelden kan, net als andere jaren, telefonisch en via de school-app. Mocht uw kind op 
school klachten krijgen, dan zullen wij contact met u opnemen en u vragen uw kind direct op te 
halen.  
 

http://www.claus.unicoz.nl/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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Ventilatie 
Het is u vast niet ontgaan dat het RIVM richtlijnen heeft opgesteld met betrekking tot de 
ventilatie van openbare gebouwen. We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de 
ventilatie van onze schoolgebouwen.  
In de zomervakantie is ervoor gezorgd dat de vier dakkoepels weer open kunnen. De 
leerkrachten zullen ervoor zorgen dat de ramen in de lokalen zoveel als mogelijk open staan en 
indien mogelijk ook de deur van het klaslokaal. 
Dit kan betekenen dat uw kind het iets sneller koud heeft op school. Ons advies is dan ook om de 
kinderen hierop te kleden. 
Op deze manier hopen we Covid-19 zoveel mogelijk buiten de school te kunnen houden. 

Kennismakingsgesprekken 
Dit schooljaar zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden in de week 
van 14 september.  
Het doel van deze gesprekken is dat ouders en verzorgers vertellen over het 
kind, zodat de leerkrachten het kind beter leren kennen en in kunnen spelen 
op de (onderwijs)behoeften van het kind. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn 
zelf ook goed in staat om aan zo’n gesprek deel te nemen. Zij zijn dan ook 
van harte uitgenodigd bij het kennismakingsgesprek met hun leerkracht(en). 
De leerkrachten bepalen zelf op welke dagen zij de gesprekken zullen voeren. 

Inschrijven hiervoor gaat digitaal. Hier volgt een aparte mail over.  

Als uw kind dezelfde leerkracht heeft gehouden, dan zullen de gesprekken facultatief zijn. Dit 
gaat in overleg met de betreffende leerkracht. 
Hoe we de kennismakingsgesprekken praktisch gaan vormgeven hoort u op een later moment. 

Trakteren 
Samen met de leerkrachten hebben we gekeken hoe we het trakteren vorm kunnen geven. 
Gezamenlijk hebben we besloten dat de kinderen weer gewoon mogen trakteren in de klas op de 
manier waarop dat gebruikelijk was. Dit omdat het voor de kinderen over het algemeen een 
bijzonder moment in het jaar is waar ze enorm naar uit kunnen kijken. 

Kamp groep 8 
Yes! Groep 8 kan ook dit jaar op kamp en ze gaan, net als afgelopen jaar, naar De Wildwal in 
Lunteren! Zij stappen op woensdagmorgen 30 september in de bus en logeren t/m vrijdag 2 
oktober in kamphuis het Uiltje. Natuurlijk worden ze de 30e (om 
9.00 uur) uitgezwaaid door de kinderen van het hoofdgebouw.  
Er staan voor groep 8 deze 3 dagen allerlei leuke activiteiten 
gepland in het bos, rondom het kamphuis…. en natuurlijk een 
BONTE AVOND! 
Juf Brenda, juf Zerrne, meester Len en juf Anita gaan er samen met 
de kinderen een geweldige tijd van maken. Heel veel plezier! 
De vervanging voor de groepen van de leerkrachten die als begeleiding meegaan, hebben wij 
binnen ons eigen team geregeld, zodat er voor de kinderen bekende leerkrachten voor de klas 
staan en het programma op school gewoon doorgaat.  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Informatieavond groep 1, 2 en 3 
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een informatieavond te houden in de school. 
We zullen een aangepaste informatieavond houden via Teams. Verdere informatie hierover 
ontvangt u via de leerkracht. 

Week tegen pesten  
In de Week Tegen Pesten 2020, van 21 t/m 25 september, staat het aanpakken 
van pesten en het werken aan een veilige school centraal.  
Dit jaar is het motto: Samen aan zet. 

 

 

Tijdens de Week Tegen Pesten willen we extra aandacht besteden aan hoe de leerlingen het 
komende schooljaar met elkaar willen optrekken. Dat is dit jaar vanwege de Corona-situatie nog 
belangrijker. Door samen normen te stellen krijgt de groep weer structuur en heerst er stabiliteit 
en emotionele rust in de klas. 
Dit schooljaar gaan we voor het eerst werken met de methode Kwink. Met behulp van Kwink 
leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het kind oefent 
hiermee zijn/haar sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een 
veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen 
zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.  
Gedurende het schooljaar zult u hierover informatie ontvangen.  

Schoolbrengweek: 14 t/m 18 september  
Tijdens de Schoolbrengweek roepen wij u en de leerlingen op om zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Want lopen of 
fietsen naar school is: 

- Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties, 
- Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 
- Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen, 
- Goed voor het milieu,  

                                  ... en het is nog eens leuk ook!  

Expertisewerkgroep Rekenen 
Binnen IKC Prins Claus  zijn er diverse expertise groepen. De expertise groep rekenen is afgelopen 
schooljaar intensief bezig geweest met de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode. Hiervoor zijn 
zij naar voorlichtingsbijeenkomsten geweest, hebben de andere teamleden webinairs gevolgd en 
zijn er schoolbreed 2 rekenmethodes vergeleken. Na deze oriëntatiefase hebben wij als team de 
gegevens naast elkaar gelegd en is de beslissing genomen om vanaf dit schooljaar te starten met 
de rekenmethode Wereld in Getallen - versie 5. Een methode die naar het idee van het team 
goed past bij de manier van lesgeven en voldoet aan de eisen die wij stellen aan een 
rekenmethode. Zo wordt er in de methode duidelijk beschreven wat de kinderen in die les gaan 
leren en is er een goede vorm van differentiatie voor kinderen die meer aan kunnen en voor 
kinderen die nog extra oefening nodig hebben. Daarnaast biedt de methode ook goede 
mogelijkheden om digitaal te kunnen werken.  

http://www.claus.unicoz.nl/
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De methode sluit goed aan bij de lessen die in de groepen 1 en 2 worden gegeven aan de hand 
van de methode Met Sprongen Vooruit en biedt daarnaast ook nog extra lesideeën om aan de 
doelen te werken die gesteld zijn in de groepen 1 en 2. 
Het team is door een extern specialist meegenomen in de invoeringsfase van deze methode en 
zal gedurende het schooljaar nog twee studiemomenten volgen die hierop gericht zijn.  

Overblijf 
Wilt u gebruik maken van de overblijf? Neemt u dan rechtstreeks contact met hen op via 
overblijf.claus@gmail.com. Als er wijzigingen zijn in gegevens of 
overblijfdagen, ook incidenteel, dan kunt u hiervoor ook bovenstaand 
mailadres gebruiken. 
De overblijfcoördinatoren zijn: Antoinette Kral en Linda Kerst. Op de website 
van de school vindt u de tso-krant met alle informatie over het overblijven. 
 

Interne Begeleiding 

Karin en Thamar hebben ook dit schooljaar de groepen onderling verdeeld en 
zijn, na de leerkracht, het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers van de kinderen van 
deze groepen. Zij zorgen ervoor dat de overdracht zo sluitend mogelijk is.  
 
De verdeling is dit schooljaar als volgt:  

Groepen 1/2a, 1/2c, 3b, 4b, 5a, 6 en 7: Karin Hoogduin 

Groepen 1/2b, 1/2d, 3a, 4a, 5b, 6/7 en 8: Thamar Slootmaker - de Prieelle 

 

De werkdagen van Thamar zijn maandag, woensdag en donderdag. De werkdagen van Karin zijn 
op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Het e-mailadres van Thamar is: thamar.slootmaker@claus.unicoz.nl.  
Karin is via e-mail bereikbaar op: karin.hoogduin@claus.unicoz.nl. 

Ondersteuning 
Voor alle kinderen geldt dat er gekeken wordt naar wat nodig is om tot leren te komen om zo, op 
onderwijsgebied, het maximale uit zichzelf te halen. Dit noemen wij de onderwijsbehoeften van 
een leerling. Voor de meeste kinderen is de begeleiding in de klas, met eventueel extra 
uitdagende leerstof of extra uitleg, voldoende. 

RALFI-lezen & Flits 
Het RALFI lezen is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 bij 
wie de leesontwikkeling extra aandacht behoeft. 
Daarnaast wordt er ook met diverse kinderen uit de groepen 4 t/m 8 
met woorden geflitst. Dit gebeurt met het programma Flits. 
 
Binnenkort start het RALFI lezen weer. Aan de hand van de resultaten 
van het woordlezen en het tekstlezen aan het eind van vorig schooljaar, is gekeken wie deze 
extra begeleiding nodig heeft. Ons doel is om deze kinderen intensief te begeleiden en de 
samenwerking met de ouders/verzorgers, die thuis begeleiden, heel nauw te houden. 
  

http://www.claus.unicoz.nl/
mailto:overblijf.claus@gmail.com
mailto:thamar.slootmaker@claus.unicoz.nl
mailto:karin.hoogduin@claus.unicoz.nl
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Bouw! 
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met het web-based lees-interventieprogramma Bouw!. Dit 
schooljaar zal Bouw! bij meer kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 ingezet worden. Aan de hand van 
Bouw! willen wij de kinderen die dit nodig hebben, extra ondersteuning geven, om te voorkomen 
dat zij leesproblemen gaan krijgen.  
De effectiviteit van Bouw! is wetenschappelijk bewezen. Wij zien dit als een goede aanvulling op 
ons leesonderwijs.  
De begeleiding van Bouw! zal op school gedaan worden door juf Nicole en speciaal hiervoor 
geïnstrueerde ouders/verzorgers. Ook wordt van de ouders/verzorgers van de kinderen die op  
school hiermee gaan werken verwacht, dat zij thuis twee keer per week een kwartier met hun 
kind gaan oefenen. 
De ouders/verzorgers van de kinderen die hiermee gaan starten, krijgen hierover bericht en 
worden persoonlijk uitgenodigd voor een informatiemoment.  
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=Vl9xKz5cxsU 

Schoolmelk 
Zoals u in de maandbrief van juli heeft kunnen lezen, is het helaas niet langer mogelijk om 
gebruik te maken van schoolmelk. 

Douchebeleid gym 
Afgelopen schooljaar hebben wij besloten dat het niet langer verplicht is om te douchen na gym. 
Vanwege Corona is dit ook niet meer mogelijk. 
Het is wel raadzaam dat de leerlingen zich opfrissen na de gymles middels bijvoorbeeld een 
washand. Daarnaast wordt de bovenbouwkinderen verzocht om deodorant te gebruiken. Hierbij 
geldt de regel dat dit een deodorantroller dient te zijn en geen spray. 

“Kom in de klas” en “Kom op de koffie” 
Bij ons op school is het normaal gesproken gebruikelijk om “Kom in de klas” en “Kom op de 
koffie” te organiseren. U zult begrijpen dat, in verband met de Corona-maatregelen, wij dit niet 
plaats kunnen laten vinden. Wij missen het directe contact met u als 
ouders en verzorgers en zoeken naar een alternatief om dit toch door te 
kunnen laten gaan. 

Kinderfietsdokter 
In de vakantie is de kinderfietsdokter geweest om de fietsen van de 
kleuters na te kijken en waar nodig te repareren. Fijn dat de kleuters weer 
goed materiaal hebben om buiten mee te spelen! 
  

Gevonden voorwerpen 
Regelmatig leggen we alle gevonden voorwerpen op de trap. Helaas blijven er 
ook dan vaak nog spullen liggen. In de week van de kennismakingsgesprekken 
zullen we alles op de trap neerleggen. Kijkt u even of er iets bij zit dat van uw 
kind(eren) is? 

http://www.claus.unicoz.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vl9xKz5cxsU
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Verkeer!  
Afgelopen schooljaar hebben we, door Corona,  minder aandacht aan verkeer kunnen besteden 
dan u van ons gewend bent. Uiteraard vinden we dat erg jammer omdat we dit een belangrijk 
onderdeel van ons onderwijs vinden. We hopen dit schooljaar de draad weer op te kunnen 
pakken! Om de activiteiten rondom verkeer en verkeersveiligheid goed te kunnen organiseren, 
zijn we op zoek naar een of twee verkeersouders. Heeft u hier interesse in, wilt u dat dan laten 
weten? Een mail naar de leerkracht van uw kind of naar de directie is 
voldoende. 
 
Nu de kinderen verschillende ingangen van de school gebruiken, merken 
we dat daar overlast door is ontstaan. Vanuit de buurt van de school 
hebben wij het verzoek gekregen om dit onder uw aandacht te brengen.  
Wilt u er voor zorgen dat u alleen parkeert op plaatsen waar dat is toegestaan? Op woonerven 
geldt namelijk: binnen een erf mag u uw motorvoertuig alleen parkeren op een daarvoor 
aangewezen plek. Vanuit handhaving hebben wij vernomen dat zij daar actief op gaan 
controleren! 

Vakantierooster en vrije dagen 
Nog even het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 op een rijtje. Daarnaast vindt u ook een 
overzicht met de extra vrije dagen en dagen met afwijkende schooltijden. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hieronder vindt u de extra vrije (mid)dagen (marge-dagen)  en dagen met een continurooster 
die zijn ingeroosterd buiten de reguliere schoolvakanties om. 
 
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn dat de volgende data: 

• Vrijdag 18 september 2020 

• Vrijdag 4 december 2020 vanaf 12.30 uur vrij 

• Vrijdag 18 december 2020 school begint om 9.30 uur vanaf 12.00 uur vrij 

• Alleen voor groep 4: Dinsdag 16 maart 2021 vanaf 14.30 uur vrij i.v.m. continurooster door 
sport- en speldag 

• Alleen voor groep 1 t/m 3: Woensdag 17 maart 2021 vanaf 12.30 uur vrij door sport- en 
spelochtend 

• Donderdag 1 april 2021 continurooster (Paasvieringen en Lunch) 14.30 uur vrij 

• Dinsdag 25 mei 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/
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• Woensdag 23 juni 2021  

• Vrijdag 16 juli 2021 vanaf 12.00 uur zomervakantie 
 
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn dat de volgende data: 

• Vrijdag 18 september 2020 

• Vrijdag 4 december 2020 vanaf 12.30 uur 

• Vrijdag 21 december school begint om 9.30 uur vanaf 12.00 uur vrij 

• Dinsdag 16 maart 2021 vanaf 14.30 uur vrij i.v.m. continurooster door Sportdag 

• Donderdag 1 april 2021 vanaf 14.30 uur vrij continurooster (Paasvieringen en Lunch) 

• Vrijdag 23 april 2021 vanaf 14.30 uur vrij i.v.m. continurooster (Koningspelen) 

• Dinsdag 25 mei 2021 

• Woensdag 23 juni 2021 

• Vrijdag 16 juli vanaf 12.00 uur zomervakantie 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 
Wat leuk dat we weer zoveel nieuwe kinderen op school hebben mogen 
verwelkomen! 
In de groepen 1 en 2 zijn de nieuwkomers: Yade, Mack, Tygo, Milan, Sofie, 
Lilou, Fiene, Fos, Suze, en Lara. 
Ook in andere groepen zijn er nieuwe gezichten bij gekomen: Amy, Jasmine, 
Marscha, Ryan, Man Wai, Sienna, Bodhi, Charelle en Chloë.  
 

Ook op deze plek heten wij deze leerlingen van harte welkom! We hopen dat je je snel thuis 
voelt en dat je een fijne tijd tegemoet gaat op onze school! 
 

Jarig in september!  

  Groep 
6 Laura  5b 
7 Emma  5a 
9 Lieke  3a 
9 Sven  6/7b 
9 Tim  6a 
9 Thijn  1/2b 

10 Ian  1/2c 
13 Ryan  4b 
14 Emily  5b 
15 Vigo  1/2b 
16 Siem  1/2a 
17 Lucas  5b 
18 Charelle  5a 
19 Joan  4b 
19 Joël  6a 
20 Bas  5b 
21 Florine  6a 
22 Diana  5b 

http://www.claus.unicoz.nl/
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24 Oumayma  7a 
24 Jacinda  8 
26 James  5b 
28 Zoë  3a 
28 Morris  1/2c 

 

Agenda september 2020 
 

31 augustus Start schooljaar 

2 Luizencontrole 

4 Opening Dependance 

7 Informatie avond groepen 3: 19.00uur - 20.00 uur 

8 Informatie avond kleuters: 20.00uur - 20.45 uur 

14  Schoolbrengweek (t/m 18 september) 
Week van de kennismakingsgesprekken 

15 MR 

18 Studiedag team; alle leerlingen vrij 

21 Week tegen het pesten 
Verkeersweek 1 
Informatieavond VO groep 8: 19.30 uur -21.00 uur 

23 Kinderpostzegels; groep 7 om 12.00 uur vrij 

 

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

