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Maandbrief                                      juli 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

  

 

 

 

 

 

 

De laatste schoolweek. 

De laatste schoolweek van een erg bijzonder schooljaar is alweer aangebroken. We willen deze 

maandbrief gebruiken om jullie nogmaals te bedanken voor jullie hulp en flexibiliteit dit schooljaar. Na 

deze week kunnen we allemaal gaan genieten van een welverdiende vakantie. We hopen iedereen 

gezond weer terug te zien op maandag 30 augustus.  

 

Namens het team wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp  

Directie IKC Prins Claus 

Lustrum 

Komend schooljaar wordt een feestelijk jaar. Wij vieren dan ons 30 jarig lustrum. De week van 16 mei zal 

onze feestweek zijn die het thema heeft: “Feestend de wereld rond”.  

Gevonden voorwerpen 

Deze week zullen we op donderdag 15 juli alle gevonden voorwerpen weer over het 

hek van het schoolplein hangen. Wilt u kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit? 

Wat niet wordt meegenomen, doneren we aan het goede doel. 

Afscheid groep 8 

Groep 8 is de afgelopen weken druk aan het oefenen geweest voor de musical. Gisteren hebben ze de 

voorstelling mogen opvoeren voor de kinderen op school en vandaag komen in de ochtend de opa’s en 

oma’s kijken en is ’s avonds de voorstelling voor de ouders. We zijn blij dat de musical op school door kan 

gaan, deze zal worden opgevoerd volgens de RIVM-richtlijnen. Het wordt voor deze kinderen in ieder 

geval een jaar om nooit te vergeten en hopelijk kijken ze ook zo terug op hun afscheid. 

We wensen alle kinderen van groep 8 ontzettend veel succes op het Voortgezet Onderwijs! Zet hem op! 

- De laatste schoolweek 
- Lustrum 
- Gevonden voorwerpen 
- Afscheid groep 8 
- Inloopmoment vrijdag 27 augustus 

2021 
- Speelmeer 
- Nieuws vanuit de TSO raad 
- Parro 

- Gym 
- Vakantierooster 2021-2022 
- Personele zaken 
- Geboren 
- Even voorstellen 
- Bericht vanuit de MR 
- Jarig in juli  
- Jarig in augustus 
- Agenda juli en augustus 

2021 

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


 

 

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

  

 

 

Inloopmoment vrijdag 27 augustus 2021 

Als de RIVM-richtlijnen het toelaten zullen wij, zoals gebruikelijk 

op IKC Prins Claus, weer een inloopmoment organiseren aan het 

einde van de zomervakantie.  

Op vrijdag 27 augustus zullen alle ouders en leerlingen van harte 

welkom zijn om hun nieuwe lokaal te verkennen, hun nieuwe 

leerkracht(en) te ontmoeten en alvast te zien waar hun tafel en/of stoel staat voor het nieuwe schooljaar. 

We hopen iedereen dan weer te kunnen ontmoeten! 

De inloop zal van 16.00 tot 17.00 uur plaatsvinden. Meer informatie hierover ontvangt u van ons in de 

laatste vakantieweek. 

Speelmeer 

Alle kinderen krijgen deze week het activiteitenboekje van Speelmeer mee naar huis. Bijgevoegd is nog 

een zomervakantiefolder waarin activiteiten staan. 

Nieuws vanuit de TSO raad 

Net als afgelopen jaar is het dit jaar niet nodig om uw kind(eren) opnieuw in te schrijven voor de TSO. Uw 

inschrijving wordt jaarlijks automatisch verlengd (t/m groep 8). De vaste opvangdagen 

zoals die op dit moment staan ingesteld op uw account zullen worden overgenomen voor 

komend schooljaar. Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven via uw account. De groep 

van uw kind wijzigt automatisch volgens de door school aangeleverde klassenindeling. 

Let op: wanneer uw kind overgaat van groep 4 naar groep 5 en gebruik gaat maken van de TSO op vrijdag 
dan dient u dit door te geven via uw account. 

Informatie over het gebruik van uw account bij Proles overblijfsoftware vindt u in de overblijfkrant die als 
bijlage aan deze nieuwsbrief is toegevoegd. 

Parro 

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. Bij de start van 

het komende schooljaar zullen wij u hierover verder informeren. 

Gym 

Het nieuwe gymrooster voor komend schooljaar is als bijlage toegevoegd. Meester Thijs zal op andere 

dagen werken dan meester Len dit jaar deed. De gymlessen op donderdag en vrijdag zullen daarom al 

starten om 8.35 uur.  

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Vakantierooster 2021-2022  

Hierbij 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  

 

In de jaarkalender die als bijlage is toegevoegd vindt u de overige vrije (mid)dagen. 

Personele zaken 

Zoals u misschien wel heeft gezien ontbreekt juf Jacqueline komend schooljaar op onze formatie. Juf 

Jacqueline zal volgend jaar directeur worden op een basisschool buiten Zoetermeer. Een hele mooie kans 

en uitdaging. We wensen juf Jacqueline heel veel plezier en succes met haar nieuwe baan! 

 

Juf Ingrid gaat per 1 november 2021 met pensioen. Zij werkt tot aan haar pensioen aan de groepen 3a en 

1/2b. Juf Romy zal na de herfstvakantie weer terug zijn van haar zwangerschapsverlof en lesgeven in 

groep 3a. Zodra we weten wie juf Ingrid in groep 1/2b gaat vervangen laten we u dit weten. 

Even voorstellen 

Komend schooljaar starten een aantal nieuwe collega’s bij ons op school. In deze maandbrief zullen juf 

Hendi, juf Saskia en meester Thijs zich voorstellen. 

 

Juf Hendi 

Mijn naam is Hendi Sedoc-Prins. Ik ben getrouwd en woon met mijn man en drie 

zonen in Bleiswijk. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen, lezen en koken. Ik sta al 15 

jaar met veel plezier voor de klas, daarbij is het voor mij belangrijk om ieder kind te 

zien en te horen. Als juf, help ik kinderen graag om een stukje te groeien op het 

persoonlijk vlak, dan komt de ontwikkeling op leergebied vanzelf. Het lijkt me erg leuk 

om ingang van het nieuwe schooljaar op de IKC Prins Claus in groep 7 te starten. 

Graag tot ziens!  

 

 

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

Mijn naam is Saskia Vlasveld en ik ben 43 jaar oud, getrouwd en moeder van drie 

zonen (18,17 en 12 jaar oud). Vanaf volgend schooljaar ben ik werkzaam als 

leraarondersteuner bij IKC Prins Claus. Ik heb 23 jaar gewerkt bij Kern Kinderopvang 

(waarvan 22 jaar in de wijk Rokkeveen). In deze jaren heb ik kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 12 jaar opgevangen of begeleid om een goede start te maken op de 

basisschool. 

Wat ga ik doen? Leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken of die meer uitdaging 

zoeken zal ik hierbij begeleiden. Ik heb een hele leuke kijkmiddag gehad waarin ik 

door het zeer betrokken team hartelijk ontvangen ben. Tijdens die middag hebben 

de meeste leerlingen mij al gezien, omdat ik in elke klas even ben binnengelopen om de sfeer te proeven. 

Ik heb heel veel zin in volgend schooljaar! Tot dan! Groetjes Saskia. 

 

Meester Thijs 

Hoi! Mijn naam is Thijs van Duijn, 20 jaar en net afgestudeerd aan de HALO. Komend schooljaar gaan jullie 

mij wat vaker zien, voornamelijk in de gymzaal natuurlijk. Ik heb onwijs veel zin om met jullie aankomend 

jaar samen te werken. 

Verder nog wat over mij, ik doe zo lang als ik al weet aan sport, eerst jarenlang atletiek bij ARV Ilion 

gedaan en sinds dit jaar aan voetbal bij Fc Zoetermeer omdat ik graag een 

teamsport wilde doen en meer gezelligheid wilde bij het sporten. Verder 

geef ik al 6 jaar training bij de pupillen en junioren bij de atletiek. 

Ik woon zelf in oosterheem daar ben ik vaak in het Bentwoud te vinden met 

mijn beste vriend Dex.  

Verder vind ik het erg leuk om over mijn vak te praten met andere, stel 

gerust je vragen ☺. 

Tot slot ben ik een sportieve jongen die wel van een uitdaging houdt, ik ben 

altijd in voor iets nieuws! Ik hoop je snel te kunnen spreken ☺ ☺ 

 

Bericht vanuit de MR 

Irene Grujic (OMR) en Juf Anita (PMR) hebben hun termijn van 3 jaar erop zitten en nemen afscheid van 

de MR. Ook Paul Peters (OMR) heeft aangegeven zijn plek in de MR beschikbaar te stellen. Eerder dit 

schooljaar kwam de plek van Juf Fleur (PMR) al vrij. Wij willen Irene, Paul, Anita en Fleur heel hartelijk 

bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren! 

 

Naar aanleiding van de vacature Oudergeleding MR hebben twee ouders gereageerd; Michel Adolfs en 

Vincent Veenis. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat beide kandidaten bereid zijn om deel uit te maken 

van de MR. Van harte welkom! Ook de twee vrijgekomen plekken in de Personeelsgeleding MR zijn weer 

opgevuld. We heten Anne-Marie Kamphuis en Kim Wervelman hartelijk welkom! 

Daarmee is de MR weer compleet en vol vertrouwen gaan we een nieuw schooljaar tegemoet. 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Personeelsgeleding MR (PMR)  

Margo Kalkman  

Anne-Marie Kamphuis  

Kim Wervelman  

 

Oudergeleding MR (OMR) 

Michel Adolfs  

Marieke Flikweert  

Vincent Veenis 

 

Jarig in juli!  

  Groep 

1 Amy 3b 

1 Jason 1/2c 

1 Luke 8 

4 Berend 8 

5 Wouter 3a 

5 Rosalie 4b 

6 Tygo 1/2a 

6 Lars 3b 

6 Claudia 8 

7 Bodhi 3a 

8 Ché 6a 

14 Chaya 5a 

15 Aya 5a 

16 Mila 3b 

16 Pepper 3a 

20 Emily 6a 

22 Jim 6a 

23 Lizzy 3b 

26 Olivia 6/7 

26 Brandon 1/2b 

28 Tycho 4a 

30 Lena 4b 

30 Ruben 5a 

30 Chanelle 6/7 

Jarig in augustus! 

  Groep 

2 Tirza 6a 

http://www.claus.unicoz.nl/
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2 Davina 4b 

2 Pieter 6/7 

3 Alyssa 5b 

4 Valentijn 1/2c 

5 Kyano 3b 

9 Lisanne 4a 

10 Zoë 6/7 

10 Sofie 1/2a 

11 Thom 6/7 

12 Lilou 1/2c 

13 Fiene 1/2d 

13 Laurens 4b 

14 Jessy 6a 

15 Winston 3b 

15 Lila 1/2c 

17 Ivy 1/2d 

19 Azra 7a 

20 Jelte 3b 

22 Julia 1/2c 

23 Jinx 3b 

23 Awin 6a 

25 Joshua 7a 

25 Parsah 5a 

26 Finn 3a 

26 Ryan 4a 

26 Broïn 6a 

26 Daëll 6a 

27 Nick 7a 

29 Guillaume 6a 

30 Sienna 5a 

Agenda juli en augustus 2021 

 

13 juli Musical groep 8 

14 juli Uitzwaaien groep 8 om 12.20 uur 

16 juli 11.30 uur; Afscheid leerlingen groep 2 
11.50 uur; Aftellen met alle leerlingen op het schoolplein van het 
Straspad. 
12.00 uur; start zomervakantie  

27 augustus Inloop onder voorbehoud 

30 augustus Start schooljaar  
 

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

