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Maandbrief                         Maart 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

Wat is het fijn om iedereen weer op school te zien. 

We zijn blij dat alle leerlingen weer op school zijn. De rust in de groepen komt 

weer terug en er wordt door zowel de leerlingen als leerkrachten erg hard 

gewerkt. De cito toetsen worden afgenomen en bij de groepen 1/2 zijn de 

leerkrachten druk bezig met de KIJK! registraties.  

De leerlingen van groep 8 hebben allemaal hun adviesgesprekken gehad en 

kunnen zich gaan inschrijven op het voortgezet onderwijs. Spannende tijden voor 

zowel de ouders als de kinderen. 

 

Naast het harde werken hebben we ook met elkaar genoten van het 

dikke pak sneeuw dat er lag. Tijdens de pauzes werd er volop in de 

sneeuw gespeeld.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

Studiemiddag 

Woensdag 3 maart hebben we met alle medewerkers van IKC Prins Claus een digitale studiemiddag gehad 

over ons IKC. We hebben de laatste jaren al een grote groei doorgemaakt in de samenwerking binnen het 

gebouw. We hebben het met elkaar over deze successen gehad, maar ook besproken wat we nog met 

elkaar willen bereiken. Het was een zeer prettige middag waar we met een goed gevoel op terugkijken. 

Sportdagen 

Vanwege de verkiezingen die in de gymzalen plaats zullen vinden gaan de sportdagen van dinsdag 16 en 

woensdag 17 maart niet door. Het continurooster dat gepland stond voor 16 maart zal niet doorgaan. We 

zijn aan het kijken of we als vervanging van de sportdagen iets speciaals kunnen maken van de 

koningsspelen, dit natuurlijk wel binnen de richtlijnen die er tegen die tijd zijn. Wanneer er meer over 

bekend is, laten wij u dit weten.  

Weer terug naar de normale schooltijden  

Vanaf maandag 15 maart zullen we als school weer teruggaan naar de normale schooltijden. We blijven 

ons aan hierbij aan de maatregelen houden die gelden voor de scholen. De kinderen die naar de TSO gaan 
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zullen tijdens de TSO bij hun eigen groep blijven. Het schoolplein en het voetbal- en basketbalveld zullen 

in vakken worden verdeeld zodat de groepen tijdens het buitenspelen niet mengen met elkaar. De 

leerkrachten zullen eten met de leerlingen die naar de TSO gaan en ook spelen ze een half uur buiten 

onder toezicht van TSO medewerkers. De BSO is nog steeds alleen voor de kinderen die gebruik maken 

van de noodopvang. 

Achter de schermen zijn we ook aan het puzzelen met de gymlessen. Zodra er duidelijkheid is wanneer 

deze weer beginnen brengen we jullie hiervan op de hoogte. 

Vervangingen 

Afgelopen week hebben we helaas alweer te maken met collega’s die zich moesten laten testen. Het is 

gelukkig gelukt om dit intern op te lossen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Wanneer het ons niet lukt 

om bij afwezigheid van een leerkracht vervanging te regelen zullen wij u middels een push-bericht en een 

mail hiervan op de hoogte stellen en zullen de kinderen die dag vrij zijn. 

Van scholen om ons heen horen we dat er al klassen in quarantaine zitten. We zijn erg blij dat we nu nog 

alle groepen op school hebben en we hopen dit ook zo lang mogelijk vol te kunnen houden. Wanneer we 

ons met z’n allen aan de regels houden en kinderen en leerkrachten thuisblijven met klachten houden we 

iedereen gezond en de school open. We willen u ook vragen om zo snel mogelijk ons op de hoogte te 

brengen bij positieve testuitslagen binnen het gezin, dan kunnen wij, indien nodig, actie ondernemen. 

Luizencontrole 

Helaas mag er nog steeds geen luizencontrole plaatsvinden in de school, maar de kans op hoofdluis is nog 

steeds aanwezig. 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. 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. 

 

Inschrijven broertjes en zusjes  

Ieder schooljaar nemen we nieuwe kinderen aan in de groepen 1. Om ervoor te zorgen dat er voor 

iedereen een plekje is, vragen wij u om uw kind(eren) tijdig aan te melden. De kinderen die een broer 

en/of zus bij ons op school hebben, hebben voorrang op andere kinderen.  

 

School op Seef 

Nu de leerlingen weer op school zijn worden er ook steeds meer verkeerslessen 

weer gegeven. De groepen 5 hadden les over verkeersborden. Om deze les nog 

leuker te maken zijn de groepen samen in de wijk een rondje gaan lopen opzoek 

naar verkeersborden.  
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In het zonnetje… 

In de maandbrief zetten we elke keer een groep in het zonnetje. Deze keer is dat 

groep 6. 

 

Wij zijn de kanjers van groep 6a, 27 kinderen en twee juffen. Zo beginnen we ook 

elke dag in onze klas, als een kanjer! We komen binnen en gaan gelijk aan het werk 

met wat er op het bord staat, dit doen we stil en serieus en dat kunnen wij echt heel goed. Daarna volgt 

een dagopening waarbij we tijd besteden aan een stukje identiteit en aan elkaar als groep en individu. De 

dag wordt vervolgd met de schoolvakken.  

We werken in onze groep naast de schoolse vakken ook aan sociaal emotionele 

ontwikkeling, kunstvakken, sport en spel en eigenaarschap. Dit laatste komt 

terug in de weektaak. Deze taak wordt aan het begin van de week gepland 

d.m.v. kleurtjes en weekdoelen. De leerlingen hebben binnen deze taken de 

vrijheid om hun eigen planning te maken en hierbij een keuze te maken 

wanneer en hoelang ze aan dit doel werken. Binnen het dag-rooster is er altijd 

een moment taaktijd. Aan het eind van de week checken ze of alles is behaald of 

dat er een doel moet worden verlengd naar de week erop.  

In groep 6 is er een start gemaakt met agenda 

gebruik, huiswerk en werkstukken. Op dit 

moment schrijven de kinderen a.d.v. een planning een Ik-werkstuk. Heel 

leerzaam, maar ook heel leuk voor later natuurlijk ☺. 

Wij zorgen er met elkaar voor dat ons klaslokaal er gezellig en netjes 

uitziet. Zo maken we vaak een leuke crea-opdracht om in de klas te 

hangen en hebben we elk een eigen klusje. De populairste klus is onze 5 

kleine warmwater vriendjes eten geven (zie foto).  

Verder is groep 6a reuze sportief, gezellig, leuk, lief, grappig, bijdehand ;), 

serieus, hardwerkend, actief, behulpzaam en gewoon super tof! 

 

 

 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

Ook deze maand zijn er weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school 

gekomen. Sanne, Jaelynn en Carel starten in groep 1. We heten ze van harte 

welkom op school! 

 

Jarig in maart! 

    Groep 

1 Djayden 3a 

5 Faylinn 7a 

7 Djezz 4a 

10 Lieke 1/2a 

11 Milan 4a 

11 Eliza 1/2d 
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12 Ian 3b 

13 Zoë 1/2b 

17 Sam 1/2d 

17 Lola 3b 

18 Maud 1/2c 

18 Dylan 6b 

18 Famke 7a 

18 Marleen 1/2a 

25 Milo 1/2b 

27 Badr 7a 

28 Lieke 1/2d 

29 Delissa 7a 
 

 
 
 
 

 

Agenda maart 2021 

 

26 Studiemiddag Team (alle leerlingen 12.00 uur vrij) 
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