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Maandbrief                     december 2020 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

December… 
… het blijft toch een bijzondere maand. Voor velen een 
maand waarin vieren centraal staat. Maar dit jaar zal dat 
noodgedwongen in een andere vorm plaatsvinden.  
In deze maand spelen cadeaus vaak een belangrijke rol. Dit 

jaar is maar al te duidelijk geworden dat gezondheid het 

belangrijkste cadeau is dat we kunnen krijgen!  

We zien het Corona-virus steeds dichterbij komen of ondervinden het aan den lijve. We zijn dankbaar dat 

de school vooralsnog grotendeels open kan blijven en hopen natuurlijk dat dat zo blijft. We wensen op 

deze plek iedereen die ziek is of is geweest, veel sterkte toe met het herstel!  

Misschien een mooie quote van Bill Keane om hoop uit te putten in deze onzekere tijd:  

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present. 

 

Wij wensen u alvast van harte mooie feestdagen toe! Blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Zerrne Gerardus en  

Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

 
 
Extra studiemiddag  
Om Passend Onderwijs beter vorm te geven, zullen wij binnen Unicoz gaan werken met 
KindKans. Om die reden is er een extra studiemoment nodig. Deze zal plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 26 maart 2021. Alle kinderen zijn die middag dan ook vrij. Deze datum is 
niet opgenomen in de jaarkalender. 
 

Adviesgesprekken groep 8 
Graag herinneren wij ouders en verzorgers er alvast aan dat op maandag 8 februari de adviesgesprekken 
gepland staan voor de leerlingen van groep 8. Deze gesprekken zullen gedurende de hele dag 
plaatsvinden. 
 
Afmelden van uw kind  
We merken regelmatig dat er tussen-de-middag e-mails gestuurd worden 
of berichten komen via de schoolapp met afmeldingen van kinderen. 
Helaas is het niet altijd mogelijk om rond die tijd die berichten te checken. 
We vragen u daarom nogmaals: komt uw kind na de lunch niet terug naar 
school, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven?  
 
  

- December… 
- Extra studiemiddag 
- Adviesgesprekken groep 8 
- Afmelden van uw kind 
- Gezonde school? 
- Foute Kersttruiendag 2020  
- Kerst op IKC Prins Claus 

- Verkeersveiligheid rondom de school 
- Verkeersknelpuntenonderzoek 

schoolomgevingen 
- Techniekdag 
- In het zonnetje  
- Nieuwe leerlingen 
- Jarig in december! 
- Agenda 

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


 

 

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

 
Gezonde school?  
Zoals u weet hebben wij gezonde voeding hoog in het vaandel staan want gezonde leerlingen presteren 
beter! Daarnaast is een gezonde leefstijl belangrijk voor nu en voor later. Wij zijn dan ook blij dat we 
wederom zijn ingeloot voor het schoolfruit dat we 3x per week aan de kinderen aan mogen bieden. 
Helaas merken wij wel steeds vaker dat kinderen snoep, koek of andere lekkernijen in hun lunchtrommel 
hebben zitten. Dit is niet de bedoeling en we willen u dan ook vragen dat pas thuis aan te bieden. 
 

Vrijdag 11 december Foute Kersttruiendag 2020  
Het zijn moeilijke tijden en dus lijkt het ons leuk om een lichtpuntje te 
hebben en ook dit schooljaar een Foute Kersttruiendag te organiseren! 
De dag die we daarvoor hebben uitgekozen is vrijdag 11 december. 
Uiteraard is het niet verplicht om in een Foute kersttrui op school te 
verschijnen. Alleen meedoen als je/uw kind het leuk vindt!   

 
Kerst op IKC Prins Claus  
Dit schooljaar zouden we eigenlijk een Kerstmarkt organiseren maar helaas is ook 
dit iets dat geen doorgang kan vinden. Om de sfeer en ‘magie’ rondom dit feest 
toch zoveel mogelijk te  behouden, wilden we de kerstviering graag in de avond 
plaats laten vinden op school. Maar door de vele COVID-besmettingen zien we 
hier helaas ook vanaf. Vooralsnog zijn dit onze plannen (Let op!: deze kunnen nog 
wijzigen!): 
Op maandag 7 december willen we in de kerststemming komen door met elkaar 
te luisteren naar kerstverhalen. Er zal groepsdoorbroken voorgelezen gaan worden. 
Om ook dit jaar aandacht te hebben voor onze medemens, gaan alle groepen op vrijdag 11 december 
kerstkaarten maken voor eenzame ouderen.  
De kerstvieringen zullen plaatsvinden op het hoofdgebouw, in de ochtend van 17 december. De groepen 
3 starten deze ochtend aan het Straspad. 
Aan het einde van de viering krijgen de kinderen iets te drinken en een koekje aangeboden van de 
ouderraad. ’s Middags zullen alle groepen een ‘kerstcrea’ maken. 
Vrijdag 18 december start de school om 9.30 uur en mag iedereen vanaf 12.00 uur gaan genieten van de 
Kerstvakantie. 
 
 

Verkeersveiligheid rondom de school 
In de maandbrief van september hebben wij de verkeersoverlast rondom de 
school onder uw aandacht gebracht. Vanuit de buurt van de school hebben 
wij wederom het verzoek gekregen om dit onder uw aandacht te brengen.  
Wilt u er voor zorgen dat u, ongeacht de weersomstandigheden, 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. Buurtbewoners hebben hierover nauw contact met Handhaving en een bekeuring 
kunnen wij dan ook niet uitsluiten… 
Uiteraard vinden wij de verkeersveiligheid voor de kinderen van het allergrootste belang! Daarnaast zien 
wij graag blije buurtbewoners in onze fijne wijk en hopen dan ook van harte op uw begrip en 
medewerking! 
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Verkeersknelpuntenonderzoek schoolomgevingen 
Iets wat mooi aansluit bij bovenstaande is een onderzoek van de gemeente Zoetermeer in samenwerking 
met OnderwijsAdvies. In de bijlage van deze maandbrief vindt u een brief met informatie over dit 
onderzoek en een verzoek om deelname aan dit onderzoek. De vragen worden middels een online 
vragenformulier gesteld.  
De resultaten van dat onderzoek worden door de gemeente gebruikt om te bepalen welke 
infrastructurele maatregelen nodig zijn, waar handhaving moet plaatsvinden en/of waar een taak 
weggelegd is voor scholen door middel van educatie. 
We hopen op uw deelname hieraan! De vragenlijst dient vòòr 18 december te worden ingevuld. 
 
Techniekdag 

Wat een leuke ochtend of middag hebben alle leerlingen gehad op vrijdag 6 

november. 

Onze eerste gezamenlijke techniekdag was toen een feit. Het thema voor die dag 

was bewegen en ja… dat kan op zoveel manieren. 

Overal waar je liep zag je blije kinderen die samen aan het onderzoeken waren of al 

een stapje verder; het uitproberen van hun plan. Er waren 

kinderen die dachten dat ze alleen maar gespeeld hadden, 

terwijl er toch echt een rekenopdracht in verstopt zat. 

Spelend leren noemen we dat. De BeeBots zijn nog aan 

het bijkomen van alle opdrachten.        

Vrijdag 28 mei 2021 gaan we weer zo’n dag organiseren. Het thema is dan 

‘’water”. 

Heeft u zelf nog leuke ideeën voor techniek op school, of weet u iemand die 

misschien leuke technieklessen kan verzorgen, laat het ons weten! 

Techniekcommissie (juf Marja, juf Daphne, juf Angela)  

 

 
In het zonnetje… 
In de maandbrief zetten we iedere keer twee groepen in het zonnetje. Deze maand 
zijn dat de groepen 3. 
 
Leuk dat wij in het zonnetje worden gezet maar dat voelt wel een beetje dubbel nu 
we noodgedwongen onderwijs op afstand geven… 
Gelukkig hebben we de afgelopen tijd voldoende beleefd waar we over kunnen 
schrijven! En juist nu is het leuk om terug te denken aan die leuke dingen! 
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In groep 3 is het vanaf de eerste dag heel hard werken! De basis voor het leren lezen en rekenen zijn 
gelegd in de groepen 1 en 2 en dan ga je ineens volle kracht vooruit om te leren lezen! 
We hebben al heel veel letters geleerd alleen jammer dat Rommelpiet die allemaal door elkaar ‘moest’ 
husselen. Gelukkig hadden de kinderen de letters alweer heel snel bij de goede letterfamilie gehangen! 
 
Lezen is een belangrijk onderdeel van de lessen. Doordat we om de dag een nieuwe letter leren, leren we 
in razend tempo meer en meer woorden. We lezen in verschillende vormen: met de hele klas hardop 
tegelijk maar ook mogen kinderen voorlezen aan de klas of lezen we even individueel of met een klein 
groepje met de juf.  
 
Voor de meeste kinderen is het erg wennen om zoveel aan je eigen tafeltje te zitten en te werken. 
Daarom proberen we veel momenten in te bouwen voor spelend leren. En wat gaat dat goed in de aula 

van de dependance! Heerlijk om die ruimte te hebben zodat we groepsdoorbroken 
kunnen werken en dus ook veel spelend kunnen leren. 
 
Op dinsdag staat er een techniek circuit op het programma waarbij de 
kinderen onder andere bezig zijn met het programmeren van de Bee-bot. 
We werken ook met allerlei spelletjes die horen bij de methode van Veilig 
Leren Lezen. Een van de spelletjes is dat we zinnen maken op de 
magnetische letterdoos. 
Met rekenen zijn we aan het leren hoe je een getal kunt splitsen. We 

moeten daarbij goed onthouden dat er bij splitsen nooit iets bijkomt of af gaat. Dat is soms 
best lastig! Ook kijken we waar een getal hoort op de getallenlijn en hebben we de hele en de halve uren 
al geleerd. 
 
Natuurlijk leren we ook schrijven. En dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt want je moet op allerlei 
dingen letten: heb ik mijn potlood goed vast, zit ik goed rechtop, past er een vuist tussen de tafel en mijn 
buik, ligt mijn schrift een beetje schuin… Dit alles is belangrijk zodat, als je meer en meer moet schrijven, 
je een goede houding hebt en niet alles pijn gaat doen. 
Kortom… een dag in groep 3 is best vermoeiend maar gelukkig nooit saai! 
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 
In groep 1 is één nieuw kind gestart. Dat is: Bo. 
Ook op deze plek heten wij jou van harte welkom! We hopen dat je je snel thuis voelt en dat je een fijne 
tijd tegemoet gaat op onze school! 

Jarig in december!  

    Groep 
1 Zehra 5a 
3 Eva   5b 
3 Valerie   6a 
5 Zoey 1/2c 
7 Kate 8 
8 Dina 8 
8 Stan 5a 
9 Tyler 4b 
9 Noah  7a 
10 Ryan 6B/7B 
14 Fallonn   5b 
14 Jayden  7a 
15 Michael   
15 Lilly  5b 
16 Olivier 1/2d 
17 Tommie 8 
17 Quintin 3b 
20 Rachel   5a 
21 Kyan 6b/7b 
21 Fenna  4a 
24 Luuk 4b 
26 Sophie 6b/7b 
26 Faya  8 
27 Yvain 5a 
28 Charlize  4b 
28 Fenna  4a 
28 Roan  1/2b 
30 Vinnie  5a 
30 Jeppe  1/2d 

  

Agenda december 2020 
In verband met de verspreiding van het Corona-virus is de agenda van december aangepast en kunnen 
helaas niet alle activiteiten doorgang vinden. Wij hopen op uw begrip. 
 

4  Sint viering leerlingen vrij om 12.30 uur 

17  Kerstvieringen 

18  9.30 uur start school 12.00 uur leerlingen vrij start Kerstvakantie t/m 3 januari 

  

Maart 2021 Let op! Niet opgenomen in de jaarkalender 

26 Studiemiddag KindKans, 12.00 uur alle leerlingen vrij 
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