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Maandbrief                         April 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

 

Gezelligheid op school 

In het teken van de paasboodschap is het fijn om met elkaar extra stil te staan bij hoop en troost. We 

kijken terug op een mooie paasviering met de leerlingen. Helaas was het op een andere manier dan we 

gewend zijn, maar het was toch een hele mooie dag.  

In de groepen zijn we allemaal gestart met een digitale paasviering die de paascommissie voor de 

kinderen had gemaakt. Tussen de middag hebben de kinderen in hun eigen klas samen genoten van een 

heerlijke lunch die ze vanuit huis hadden meegekregen. We bedanken de ouderraad voor hun bijdrage 

achter de schermen en hopen dat ze snel weer op school kunnen helpen. 

 

Oudertevredenheidsenquête 

Via uw zoon/dochter heeft u afgelopen week de uitnodiging gekregen voor de 

oudertevredenheidsenquête. Wij zouden het erg fijn vinden als u deze wilt invullen. Heeft u hier nog 

vragen over, dan horen we die graag. 

 

Volgende week vrijdag begint de meivakantie. Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele fijne vakantie 

toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

Engelse week 

Afgelopen maandag was het zover, de Engelse week is van start gegaan. Het thema van 

deze week is “Royals”. De expertisewerkgroep heeft de leerkrachten van leuke tips 

voorzien. Op de website en op Facebook zullen komende week leuke foto’s van deze 

week te zien zijn. 
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Personele bezetting 

Zoals u weet doen wij, ondanks ziekteverzuim en uitval vanwege Corona, ons best om de groepen zoveel 
mogelijk naar school te laten komen. Dit gaat soms wel ten koste van de extra begeleiding die kinderen 
buiten de groep krijgen. Het vinden van vervanging gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. We 
merken dat het soms veel vraagt van jullie als ouders, maar zonder jullie zouden we het niet allemaal voor 
elkaar krijgen. Bedankt daarvoor! 

TSO 

Vanaf maandag 19 april zullen de medewerkers van de TSO weer de gehele TSO vervangen. Dit betekent 

dat zij weer in de klas zullen eten met de kinderen die overblijven en ook naar buiten met ze gaan. 

Officieel mochten de medewerkers al eerder de school in, maar we hebben dit gefaseerd gedaan. Nu 

duidelijk is geworden dat de BSO ook weer volledig open gaat, leek dit ons een mooie volgende stap. 

Verkeersexamen 

Maandag 29 maart was een spannende dag voor de leerlingen uit de groepen 7. 

Deze dag hadden zij het theoretisch verkeersexamen. We zijn erg trots op de 

leerlingen uit groep 7 want alle leerlingen zijn geslaagd!  

Vrijdag 21 mei hebben de leerlingen het praktijkexamen en mogen ze de 

geleerde theorie toe gaan passen in de praktijk.  

Koningsspelen 

Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Wij willen er met de kinderen een gezellige dag van maken. De 

kinderen uit de groepen 3 zullen ook de hele ochtend op het Straspad aanwezig zijn. Meer informatie 

hierover heeft u kunnen lezen in de brief over de Koningsspelen. 

Formatie 2021-2022 

Achter de schermen zijn wij al druk aan het puzzelen met de formatie voor aankomend schooljaar. 

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over groepsindeling en leerkrachtindeling. Ook krijgen wij 

vragen of er een extra combinatiegroep bij komt. Wij begrijpen dat ouders dit zo snel mogelijk willen 

weten. Net als voorgaande jaren zullen wij de komende formatie delen in de laatste maandbrief van het 

schooljaar. Wat we wel al kunnen delen is dat er komend schooljaar geen extra combinatiegroep gemaakt 

zal worden.  

Gevonden voorwerpen 

We hebben op school weer veel gevonden voorwerpen liggen. Vrijdag 16 april zullen we deze voorwerpen 

over het hek bij de school hangen. Mocht u iets kwijt zijn, kijk dan vooral even. 

 

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

Hierbij ontvangt u vast het vakantierooster voor komend schooljaar, 2021-2022. 

 

Herfstvakantie   18 oktober t/m 22 oktober 2021  

Kerstvakantie   27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022  

Goede vrijdag   15 april 2022  

Pasen    18 april 2022  

Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaart   26 mei t/m 27 mei 2022  

Pinksteren   6 juni 2022  

Zomervakantie   11 juli t/m 19 augustus 2022  

 

Zodra de studiedagen en margedagen voor komend schooljaar bekend zijn, zullen wij deze ook met u 

delen. 

 

Schooltandarts 

Op donderdag 15 april (Koetshuis) en maandag 19 april (Straspad) zal de schooltandarts weer een bezoek 

brengen aan onze school. Ze zullen zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en de leerlingen per 

groep bij zich laten komen. Hiermee voorkomen we dat de groepen zich onderling gaan mengen.  

 

Verkeersveiligheid rondom de school 

In eerdere maandbrieven 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. 

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

In het zonnetje… 

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

groep 6/7. 

 

De combinatieklas van de Claus is een bijzondere 
klas. We zijn de enige combi in de school en daar 
zijn we trots op! En… we zijn er ook goed in. Als 

de ene groep instructie krijgt, is de andere groep stil en andersom. Daar 
draaien we inmiddels onze hand niet meer voor om. Groep 6/7 is een 

hechte groep. Er wordt veel 
gelachen en ook… gedanst. 
Niet alleen hebben de 
kinderen de juf Jerusalema 
geleerd toen dat nodig was, ook de kabouterdans wordt 
regelmatig met grote overgave gedaan.  

We begonnen het jaar met juf Sabine en juf Marije. Nu heeft 
juf Sabine haar kindje gekregen, Mint, en is, naast juf Marije, 
meester Frank in de klas. Dat is ook reuze gezellig! De juffen 
en meester vinden dat de kinderen erg snel gewend waren 
aan de nieuwe situatie en daar zijn we erg blij mee!  

Er wordt hard gewerkt in de klas en ook zelfstandig gewerkt. Of het nu aan levelwerk of de weektaak is, 
de kinderen laten zien dat ze daar goed in zijn. De enige les waarbij het soms lastig is om je op het werk 
van je eigen groep te concentreren is geschiedenis. Dan zijn er vaak filmpjes en spannende verhalen, veel 
kinderen luisteren met de andere groep mee. Maar dat vinden de meester 
en juf helemaal niet erg.  

Groep 6 en 7 werken op hun eigen groepsniveau, maar uiteraard zijn er 
ook vakken die we samendoen. We knutselen en tekenen samen, we 
gymmen samen, we luisteren samen naar verhalen uit Prutsers en 
pechvogels van Tosca Menten. Ook doen we Kwink samen en vertellen 
elkaar ’s ochtends wat voor een belangrijke gebeurtenissen er zijn 
geweest.   

Kortom: groep 6/7 is een Topklas!   

 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

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

gekomen. Novi, Prudence en Chloë starten in groep 1. We heten ze van harte 

welkom op school! 

 

Groep 6/7 houdt 

van… 

Dansen 

Film kijken 

Lachen 

Kletsen 

McDonalds 

Gym 

Lezen 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Jarig in april! 

    Groep 

4 Novi 1/2a 

5 Pien 4a 

6 Lilly 7a 

7 Kenza 1/2b 

7 Steff 1/2d 

9 Benjamin 1/2c 

10 Robin 4a 

10 Enzo 3a 

10 Emmelie 4a 

11 Vian 8 

12 Prudence 1/2d 

13 Thomas 1/2d 

14 Noah 8 

15 Julia 1/2c 

16 Roan 6/7 

17 Maurits 5a 

18 Nordin 7 

18 Filip 5b 

19 Syenna 4b 

20 Daniël 6 

23 Marlon 1/2a 

24 Giulia 4b 

24 Vigo 4a 

26 Sare 1/2b 

28 Jasper 6/7 

28 Man Wai 5b 

29 Fleur 1/2a 

30 Bram 1/2d 

30  Fay 1/2a 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Agenda april 2021 

 

12 t/m 16  Engelse week 

15 Schooltandarts Koetshuis 

19  Schooltandarts Straspad 

19 Leerlingraad 

20/21 IEP-toets groep 8 

23 Koningsspelen 

26 april 

t/m 7 mei 

Meivakantie 
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