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Maandbrief                         Juni 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnige dagen 

Het einde van dit schooljaar komt steeds dichterbij en dat is op school goed te merken. De Cito-toetsen 

worden afgenomen, KIJK! registraties worden ingevoerd en ook de rapporten komen in zicht. Daarnaast 

zijn we als directie druk bezig met de formatie en zijn er sollicitatiegesprekken met mogelijke nieuwe 

collega’s. In de laatste maandbrief van dit schooljaar, die in juli uitkomt, zullen we u over komend 

schooljaar verder informeren.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

Tevredenheidsonderzoeken 

In april hebben wij bij zowel jullie als ouders als de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een 

tevredenheidsonderzoek gedaan. Intern zullen wij met de informatie die hieruit voortgekomen is aan de 

slag gaan. Hieronder willen wij graag een korte samenvatting geven van de resultaten. Wanneer u hier 

meer over wilt lezen verwijzen wij u door naar www.scholenopdekaart.nl. Daar staan de gemiddelde 

cijfers per vraag. 

 

Leerlingtevredenheidspeiling 

Gemiddeld scoren wij op de verschillende indicatoren een 8,3. De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 

geven de school in het algemeen het cijfer 8,4. We zijn hier erg trots op!  

  

Oudertevredenheidspeiling 

Gemiddeld scoren wij op de verschillende indicatoren een 7,0. We zijn blij met de feedback en kunnen 

hier als school verder mee aan de slag. Communicatie blijft, ondanks dat de score hiervan verbeterd was, 

een punt van aandacht. We hebben besloten na gesprekken met ouders en leerkrachten om komend 

schooljaar over te stappen op de ouderapp Parro. Van meerdere kanten horen we hier zeer positieve 

verhalen over. Wat dit volgend jaar allemaal gaat betekenen, hoort u later van ons. 
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IEP 

De resultaten van de IEP-toets zijn binnen en we mogen erg trots zijn op de leerlingen van groep 8! Ze 

hebben ondanks het gekke jaar hele mooie resultaten behaald. Complimenten voor de groep en de 

leerkrachten! 

Verkeersweek 

In de week van 21 juni is het de derde verkeersweek van dit schooljaar. We zijn blij dat we voor deze 

week weer de hulp van ouders kunnen inschakelen indien dit nodig is. Ouders mogen de kinderen buiten 

in kleine groepjes begeleiden. We willen u wel vragen, indien u komt helpen, de school niet in te komen. 

De leerkrachten zullen indien nodig een oproep doen voor ouderhulp. 

Gym 

Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 juni zullen er geen gymlessen zijn. Meester Len is deze week 

op werkweek mee met een andere school. Volgende week zal er weer gewoon gym zijn.  

Schoolmaatschappelijk werk 

In december is Farina Abdoel gestart als schoolmaatschappelijk werkster op IKC Prins Claus.  
Korte tijd geleden is zij besmet geraakt met het Coronavirus. Hiervan is zij op dit moment herstellende 
waardoor zij nog niet de 4 uur op de dinsdag aanwezig kan zijn op onze school.  
Om toch de ondersteuning vanuit schoolmaatschappelijk werk voor onze school te kunnen waarborgen, 
zal Lucas Verdoes naast Farina Abdoel werkzaam zijn. 

In het volgende stukje stelt Lucas Verdoes zichzelf voor: 
 
Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 met Schoolformaat werkzaam in Zoetermeer. 
Hiervoor ben ik 19 jaar werkzaam geweest in den Haag. Ik werk op verschillende basisscholen in 
Zoetermeer en zal vanaf half mei ook tijdelijk werkzaam zijn op de IKC Prins Claus ter ondersteuning van 
de huidige schoolmaatschappelijk werkster Farina Abdoel. 
 

Leerlingen worden via school aangemeld, de hulp is kortdurend en kan bestaan uit: Consultatie 
en advies op afspraak met ouders, kortdurende individuele begeleiding van de leerling, 
doorverwijzen naar Jeugdhulp en geïndiceerde jeugdzorg. 

Vacature MR 

Er is een vacature binnen de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad ontstaan omdat Irene Gruijc haar 3 jaar 

in de MR erop heeft zitten. Daarom zijn wij op zoek naar een 

nieuw lid van de oudergeleding binnen de MR.  

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Als 

MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van 

zaken op de school van je kind. Je bent nauw betrokken bij de 

school en je kunt meedenken over het beleid. De MR heeft vaak 

een adviserende, maar in bepaalde gevallen ook een beslissende 

rol in beleidszaken. Een termijn bij de MR is in principe voor 3 jaar en je kind moet gedurende deze 

periode op school zitten. De MR vergadert 6 keer per jaar, normaal gesproken op school, al was het in het 

afgelopen jaar ook regelmatig via Teams. We hopen dat de vergaderingen snel weer op school kunnen en 

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

Verder is het van belang dat je de ingezonden stukken voorafgaand aan de vergadering doorneemt en 

eventueel agendastukken aanlevert. Je verdiept je in een bepaald vraagstuk of komt zelf met nieuwe 

ideeën. Onderwerpen die jaarlijks op de agenda staan zijn de begroting, het jaarplan, de groepsverdeling, 

tussenschoolse opvang en het pestprotocol. Daarnaast zijn er de actuele onderwerpen die aan bod 

komen. In het afgelopen jaar kwamen bijvoorbeeld de onderwerpen dependance en thuisonderwijs 

tijdens de vergaderingen aan bod. Daarbij heeft de nieuwe oudergeleding doelen uitgezet voor 

uitbreiding ouderparticipatie, sponsorbeleid en meer zichtbaarheid van de MR binnen de school.  

Spreekt jou dit aan en heb je goede ideeën? Vind je het leuk om samen met twee andere ouders en drie 

leerkrachten te overleggen over het beleid van de school om daarmee de belangen van de kinderen te 

behartigen? Stel je dan verkiesbaar! Schrijf een kort stukje over jezelf en wat je graag zou willen bereiken 

in de MR en mail het naar de MR. Indien er meerdere kandidaten zijn, dan zal er nog voor de 

zomervakantie een extra nieuwsbrief verschijnen met daarin alle voorstelstukjes. Daarna zal er een 

verkiezing plaatsvinden waarin alle ouders mogen stemmen.  

Mail je bericht (incl. een leuke foto van jezelf) voor vrijdag 18 juni aanstaande naar mr@claus.unicoz.nl. 

Wij kijken uit naar de reacties.  

Met vriendelijke groet,  

namens de MR Margo Kalkman en Marieke Flikweert Vacaturecommissie MR 

  

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 ervoor 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! 

 

Heel Claus Leest! 

In de maandbrief van februari heeft u kunnen lezen dat wij de leesmonitor zouden afnemen bij de 

leerlingen van groep 5 t/m 8. Intussen is deze afgenomen en zijn de resultaten binnen. Deze kunt u 

hieronder lezen. Tijdens de planvergadering van 23 juni zullen wij deze resultaten ook als team met elkaar 

bespreken. 

 

Ouders en leesopvoeding thuis 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Meer lezen, beter in taal! 

Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die 
plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor 
steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een 
bewezen positief effect op woordenschat, spelling, 
begrijpend lezen en schrijven. 

De invloed van ouders op de leesontwikkeling van hun 
kinderen is enorm: de kans dat kinderen uitgroeien tot 
enthousiaste lezers is vijf keer zo groot wanneer ouders een 
positieve leesopvoeding bieden. 

Zien lezen, doet lezen! 

Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die ouders hebben die veel voorlezen, maken meer 
'leeskilometers'. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze met meer plezier. Hoe kun je je kind het 
beste stimuleren om te lezen? 

Besteed elke dag aandacht aan lezen en voorlezen, praat samen over de boeken die je kind leest. Boeken 
horen bij het dagelijks leven: laat zien dat je zelf leest en ga samen naar de bibliotheek of boekhandel. 
Kijktip: Kinderen doen je na. - YouTube 

Leesvoorkeuren van de leerlingen van IKC Prins Claus 

Natuurlijk zijn niet alle kinderen over één kam te scheren als het gaat om leesvoorkeuren. Maar uit de 
monitor die dit najaar is afgenomen bij de leerlingen over lezen, blijkt wel dat er drie soorten boeken zijn 
die de leerlingen van groep 5 t/m 8 van IKC Prins Claus graag lezen. 

Zo is te zien dat 59% van de leerlingen houdt van grappige boeken. Een voorbeeld hiervan is natuurlijk het 
stripboek, maar ook Graphic novels vallen hieronder. Graphic novels zijn grappige boeken met veel 
illustraties en weinig tekst. De tekst die er wel is, is vaak op een speelse manier vormgegeven. 
Voorbeelden van dit soort boeken zijn de series Het Leven van een Loser, De Waanzinnig Boomhut en 
Geronimo Stilton. Dit soort boeken doen het altijd goed als (verjaardags)cadeautje. 

Daarnaast zijn griezelboeken ook heel populair: 38% van de leerlingen lezen ze graag. De bekendste, 
Nederlandse auteur van griezelboeken is natuurlijk Paul van Loon. Dat dit soort boeken al lang in de 
smaak vallen bij kinderen, is wel te zien aan het feit dat Dolfje Weerwolfje dit jaar 25 jaar bestaat. Grote 
kans dat jullie deze boeken zelf ook nog hebben gelezen! 

Het laatste onderwerp waar de leerlingen graag over lezen, is dieren. 33% van de leerlingen houden van 
dierenboeken. Het leuke aan dit onderwerp is dat er allerlei soorten boeken over dieren worden 
geschreven. Je hebt natuurlijk de verhalende boeken over dieren (fictie), maar ook informatieve boeken 
(non-fictie) en er zijn ook genoeg stripboeken over en met dieren. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongens 
veel plezier halen uit het lezen van informatieve boeken, dus laat ze deze boeken vooral lekker lezen! 
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Techniekdag 

Vrijdag 28 mei was er weer een techniekochtend op onze school. Het thema van deze ochtend was water. 

De kleuters gingen een oplossing bedenken om het gat van de emmer van Beer te stoppen. Bij de groepen 

3 en 4 hebben ze gewerkt met drijven en zinken. De groepen 5 zijn water gaan zuiveren met een 

zelfgemaakt waterzuiveringssysteem. Een lavalamp werd gemaakt in de groepen 6 en 6/7. En in groep 7 

werden verschillende waterproefjes gedaan. We kijken terug op een geslaagde ochtend! 

 

   

Lege batterijen 

Bij de hoofdingang staat een ton waar lege batterijen kunnen worden ingeleverd. 

Zodra de bak vol is, wordt deze geleegd. Als school krijgen wij hier een kleine 

bijdrage voor die we mogen gebruiken om materialen voor de school te bestellen. 

Heeft u thuis lege batterijen, neem ze mee naar school en lever ze in.   

 

In het zonnetje… 

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

groep 8. 

 

Hallo ouders,  
Welkom bij deze nieuwe maandbrief. Deze maand is groep 8 aan de beurt.  
De werkstukken zijn af dus mogen we die van elkaar lezen. De zus van een 

leerling uit groep 8 helpt mee met de musical (het decor). 

We zijn heel hard aan het werken, dan kunnen we langer aan de musical. Iedereen was de afgelopen 
week heel benieuwd naar de IEP. Afgelopen vrijdag kreeg iedereen hem eindelijk. De corona maatregelen 
worden versoepeld dus mogen we meer. Aan het begin van het jaar hadden we vaak ruzie en nu is het 
veel gezelliger en maken we minder ruzie.   
Vian: Het is heel gezellig in de klas en we kunnen het allemaal goed met elkaar vinden.  
Dewi: Het is erg gezellig en het is leuk om te oefenen voor de musical  
Aryan: Het is gezellig en leuk om dit laatste jaartje mee te maken. De musical is heel leuk.  
  
Groetjes van groep 8   
Geschreven door: Vian, Dewi en Aryan  
 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

In de maanden mei en juni zijn de volgende leerlingen nieuw bij ons gestart op 

school: Emmanuel, Claire, Glenn, Quin, Emma, Cas, Tarkan en Jessie. We heten ze 

allemaal van harte welkom op school en wensen ze een fijne tijd bij ons! 

 

Jarig in mei en juni! 

 

   Mei Groep 

2 Loïs 7a 

3 Emmanuel 1/2b 

3 Lisa 1/2d 

3 Jackie 1/2b 

4 Marissa 6/7 

5 Casey 6a 

5 Inaya 5b 

5 Claire 1/2a 

7 Tim 5a 

9 Celeste 4b 

10 Hannah 4b 

10 Olivier 4a 

11 Dani 1/2a 

11 Liam 1/2d 

12 Laurens 1/2b 

14 Connor 4a 

14 Damla 7a 

16 Ella 3a 

17 Matthijs 4b 

18 Glenn 1/2d 

19 Jolie 6a 

20 Gianni 6a 

20 Martin 6/7 

22 Anastasia 6/7 

24 Iza 4a 

25 Xander 1/2c 

25 Floortje 1/2b 

26 Quin 1/2a 

29 Emma 1/2a 

29 Emir 7a 

30 Souhaila 1/2c 

30 Ivy 7a 

31 Julian 6a 

31 Lara  4a 

   

 Juni  

4 Liam 5b 

5 Amelia 4a 
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5 Daniël 4b 

5 Man Chung  7a 

6 Karlijn 8 

6 Nathan 6 

7 Steijn 6/7 

7 Vajènne 5a 

11 Annabel 7a 

13 Jayson 5b 

14 Tessa 1/2b 

14 Brandon 3a 

15 Jari 6a 

16 Fabian 1/2c 

16 Nienke 6/7 

17 Roy 3b 

17 Fleur 1/2d 

18 Defne 5a 

19 Storm 6/7 

19 Anna 3b 

21 Maiko 6a 

21 Eve 8 

21 Dewy 4a 

22 Mia 1/2b 

22 Chloë 1/2b 

23 Tess 5b 

23 Anna 6/7 

24 Cas 5a 

24 Niels 3a 

24 Yade 1/2c 

25 Mack 1/2d 

26 Martijn 1/2d 

29 Rayvano 6/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda juni 2021 

 

8, 9, 10 Meester Len afwezig 

9 Nationale buitenspeeldag 

16 Informatieavond groepen 7 over het VO 

21 t/m 25 Verkeersweek 

22 Schoolreis 

22 MR vergadering 

23 Planvergadering, alle leerlingen vrij! 

28 OR vergadering 

2 juli Rapporten mee 
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