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Maandbrief                     november 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

Herfstvakantie 
 
We zijn weer goed gestart na de herfstvakantie. Een vakantie waarin we hopen we dat de kinderen lekker 
uit hebben kunnen rusten. Het is ook nu wellicht weer een vakantie geweest met een andere invulling 
dan jullie hadden gewenst… 
 
Voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek afgerond. Helaas dit keer zonder projectavond met 
ouders. Verderop in de maandbrief kunt u wel een uitgebreid verslag lezen over diverse activiteiten die 
we hebben kunnen houden op school. 
 

Met vriendelijke groeten,  

Zerrne Gerardus en  

Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

 
Covid-19 
U zult misschien denken… daar is alles nu toch wel over gezegd?? Helaas houdt het de wereld nog altijd in 
zijn greep. De cijfers liegen er niet om en dus zullen we ons ook nu weer aan moeten passen aan de 
situatie zoals die nu is. 
Op school krijgen we regelmatig een melding van een corona-besmetting bij een ouder, een kind of een 
leerkracht. We onderhouden hierover nauw contact met de GGD en volgen hun adviezen. Leerkrachten 
worden getest waar nodig.  
In de school proberen we nog steeds voldoende afstand te houden onderling. Voor de personeelsleden 
zijn transparante gezichtsmaskers besteld. Deze zullen niet gedragen worden tijdens het lesgeven maar er 
kan wel voor worden gekozen om deze in de gangen te dragen. Leerkrachten zijn hier vrij in. 
Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet en houden we de richtlijnen van het kabinet en het 
RIVM aan. 
 
We hopen nog altijd van harte dat de scholen open kunnen blijven! Helaas moeten we wel weer het 
aantal ouders in de school afschalen. Gesprekken met ouders en verzorgers zullen alleen via Microsoft 
Teams gehouden worden. 
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Op het moment dat een leerkracht ziek thuis is of in quarantaine moet, zullen wij proberen een invaller te 
vinden voor de klas. Dit moeten we veelal oplossen met de collega’s onderling. Mochten wij echter geen 
invaller kunnen vinden, dan vragen wij u om uw kind thuis te houden. Wij communiceren dit zo snel 
mogelijk. 
Tot op heden hebben we nog niet vaak een klas thuis moeten laten werken. Toch willen we u vragen om 
ook voor de periode tot kerst een vangnet te creëren voor het geval uw kind thuis moet blijven. 
 
Hoofdluis 
Nu het Corona-virus ook in onze school is binnengedrongen zal er, tot nader orde, 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 wederom om uw kind zelf regelmatig 
goed te controleren en waar nodig te behandelen tegen hoofdluis (informatie over hoe u dit kunt doen 
heeft u ontvangen bij de maandbrief van oktober).  
Wilt u de leerkracht informeren als uw kind hoofdluis heeft? Dan kunnen we andere ouders hierover 
inlichten. 
 

Afsluiting Kinderboekenweek 16 oktober 2020 
Tijdens de opening werden alle kinderen meegenomen in de 
ontsnapping van Hugo de Groot in de boekenkist. Helaas zat alleen 
Hugo zelf in de kist en miste de boeken. Gelukkig was dit geen ramp, 
want elke klas kreeg toch een eigen boek wat op een wel heel speciale 
manier in de klassen terecht kwam: Oma Zerrne ging de hele school 

door met de rollator om alle boeken bij de klassen af te leveren. Met daarbij een prachtige 
boekenstandaard waarop dit ( of een  
ander) boek tentoongesteld kan worden, want er wordt met veel en met groot plezier gelezen bij ons op 
school!  
Er hebben twee schoolbrede activiteiten plaatsgevonden, namelijk ‘Juf leest voor’, waarbij op een 
bepaald moment in elke klas een juf of meester ging voorlezen. De kinderen kozen zelf in welke klas ze 
gingen luisteren. Daarnaast was er een ruilochtend waarbij de kinderen zelf meegebrachte boeken 
konden ruilen.  
 
De kleuters kregen bezoek van twee oma’s en van juf Diana van de BSO. Samen met haar hebben ze een 
aantal sprongen in de tijd gemaakt en beleefden zo het speelgoed van vroeger.  Verder hebben ze nog 
een leesbingo gedaan waarbij ze vier keer bij een andere juf mochten luisteren naar een mooi verhaal.  
 
In groep 3 werd een, door juf Angela bedacht, spel gespeeld: boekendans. Ieder kind kreeg een leesboek 
uit de boekenbak in de klas. Tijdens het liedje ‘En toen…’ liepen de kinderen om de stoelen en op het  
stop-moment gingen ze zitten en lazen het boek wat op die stoel lag. Ging de muziek weer aan, dan liep je 
weer verder. 
 
In groep 4 hebben de kinderen met elkaar een tijdmachine gemaakt. Iedere dag mocht er een kind uit de 
machine komen met een boekje uit een bepaalde periode en dit werd voorgelezen.  
 
Tijdens de Kinderboekenweeksluiting op vrijdag 16 oktober hebben de winnaars van de groepen 3 t/m 8 
nog eens voorgelezen. We zijn blij dat Vian Barnhard uit groep 8 ons gaat vertegenwoordigen op de 
Nationale Voorleeswedstrijd in januari.  
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Kortom het was een zeer geslaagde Kinderboekenweek dit jaar en we kijken weer uit naar welk thema 
ons volgend jaar zal gaan verrassen! 
 

In het zonnetje… 
In de maandbrief willen we vanaf nu iedere keer twee groepen in het zonnetje 
zetten. De groepen 1/2c en 1/2d mogen het spits afbijten.  
 
Voor de herfstvakantie hebben we aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. Het thema was ‘En Toen’. We hebben van alles geleerd en 
gezien over de tijd toen onze opa’s en oma’s nog jong waren. Met welke pen 
schreven zij en waar speelden zij mee op straat? Hoe heet het karretje 
waarmee opa’s en oma’s lopen? 
 

Oma Truus en haar vriendin Bep lieten het allemaal zien in een toneelstukje.  
De letter die bij dit thema paste was de T. En op donderdag 15 oktober hebben 
de kinderen van de groepen 1-2 het letterfeest gevierd! En u raadt het misschien 
al, het hele feest stond in het teken van de letter T. 
 
Het letterfeest was een succes. De kinderen konden kiezen welke activiteit zij 
wilden doen beginnend met de letter T. Zoals thee drinken, torens bouwen, 
taart versieren, toren van Pisa spel en touwtje springen.  Het was een erg 
gezellig feest. 

 
 
Ouderbijdrage 
Vlak voor de vakantie bent u gevraagd om de ouderbijdrage over te maken. Wij zijn 
blij verrast dat zoveel ouders en verzorgers zo snel gehoor hebben gegeven aan dit 
verzoek. Hartelijk dank daarvoor! 
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“Kom op de koffie” 
Na een pauze in de “Kom op de koffie” bijeenkomsten, hebben we dit op weten te pakken via Teams. Dat 
is even wennen maar we vinden het belangrijk en fijn om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen 
over zaken die u als ouders en ons als school aangaan. 
 
Op maandag 28 september hebben we het gehad over de interne en externe communicatie van de 
school. We vonden het fijn dat een aantal ouders met ons mee heeft gedacht. Fijn om complimenten te  
krijgen over de verbetering van onze communicatie! Ouders koppelden terug dat zij de communicatie 
gedurende de Corona-tijd als prettig hebben ervaren. Ook daar zijn we natuurlijk heel blij mee! 
Ouders gaven ook aan dat ze het jammer vinden dat ze niet goed weten wat er in de klassen gebeurd. We 
hopen dit deels op te kunnen vangen door in iedere maandbrief twee groepen ‘in het zonnetje’ te zetten.  
 
Daarnaast blijkt dat sommige groepen ouders wel 
informeren over wat zij in de klassen doen en andere 
groepen in mindere mate. We gaan met het team 
bespreken hoe we hier invulling aan kunnen gaan geven en 
koppelen dit daarna aan u terug. 
 
Leerlingenraad 
Hierbij presenteren wij vol trots onze leerlingenraad. De 
kinderen die hierin hebben plaatsgenomen zijn:  
 
Groep 5a Defne 
Groep 5b Liam 
Groep 6 Isa 
Groep 6/7 Jasper  
Groep 7 Azra  
Groep 8 Milou  
 
Er zijn een aantal vertrouwde gezichten in de 
leerlingenraad. Hier hebben we voor gekozen doordat een groot deel van afgelopen schooljaar is komen 
te vallen door de lock-down. 
 

Ouderraad 
Tot onze grote vreugde kunnen we u laten weten dat we twee  nieuwe 
ouders bereid hebben gevonden om plaats te nemen in de Ouderraad. Zij 
zullen zich op een later moment aan u voorstellen. 
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 

bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst en Pasen, de jaarlijkse disco, de Koningsspelen en nog veel meer. Kortom, 
een ouderraadslid is ambassadeur van de school. 
 
  

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


 

 

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

  

 

 

Schoolmaatschappelijk Werk 
Beste ouders en verzorgers,  
Sinds half oktober heb ik tijdelijk de werkzaamheden van jullie Schoolmaatschappelijk 
werker Judith Vieveen overgenomen. Judith zal helaas voor langere tijd afwezig zijn. 
Er wordt op dit moment bekeken welke collega haar voor langere tijd op IKC Prins Claus 
kan waarnemen. Daarover volgt later meer informatie. 
Ik ben al langer werkzaam in Zoetermeer als schoolmaatschappelijk werker, momenteel 
op Basisschool de Regenboog in Meerzicht en eerder werkte ik op de Prinses Amalia en 
IKC de Piramide. Naast het schoolmaatschappelijk werk ben ik ook werkzaam op het 

Kennis Centrum Kind en Scheiding in Voorburg. 
Ik ben op maandag van 09.00 tot 13.00 uur aanwezig op school. Als u vragen heeft of iets wilt bespreken 
dan kunt u contact opnemen met mij via Karin Hoogduin en/of Thamar Slootmaker. 
Vriendelijke groet, Yvonne Houwer 
Schoolmaatschappelijk werk 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 
In de groepen 1 zijn vijf nieuwe kinderen gestart. Dit zijn: Adam, Yasmina, Yaman, Lieuwe en Julie. 
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 november!  

    Groep 
1  Senne 1/2a 
6  Amalia  7a 
6  Rayan  8 
6  Phileine 6a 
9  Danique  1/2a 
10  Tristan  7a 
10  Jake  1/2b 
11  Olivia  1/2d 
11  Hayley  7a 
11  Stas  6a 
13  Cas  7a 
14  Nina  1/2c 
18  Lucas  1/2a 
18  Milou  8 
20  Alain  7a 
21  Tanem  4a 
23  Shreya  6a 
24  Reyaan  6/7b 
24  Aimée  3a 
27  Roos  4a 
28  Améline  1/2d 
28  Sophie  1/2d 
30  Roos  5b 
30  Isabel  1/2b 
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Agenda november 2020 
In verband met de verspreiding van het Corona-virus is de agenda van november aangepast en kunnen 
helaas niet alle activiteiten doorgang vinden. Wij hopen op uw begrip. 
 

6 Techniekochtend thema bewegen 

9  NIO groep 8 

16 t/m 20 Week van de Voortgangsgesprekken 

23 MR Vergadering 
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