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Maandbrief                         September 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar een mooi schooljaar! 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben als team en met de kinderen een 

goede gestart gehad! Het wordt een bijzonder schooljaar waarin we ons 30-jarig bestaan als school gaan 

vieren. Gedurende het schooljaar hoort u hier nog meer over. 

We zijn blij u te kunnen mededelen dat juf Sarah vanaf maandag 6 september 

ons team komt versterken. Verderop in de maandbrief zal zij zich aan u 

voorstellen. Met de komst van juf Sarah kunnen wij een deel van de losse 

vacaturedagen vervangen. Daarnaast zal juf Sarah met kleine groepjes 

begeleiden. 

 

Wij kijken uit naar een feestelijk schooljaar! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

 
Gouden Weken 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. In de klas maken 

we nieuwe plannen voor dit schooljaar. Om die plannen te laten 

slagen is het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat 

heerst. De eerste weken van het schooljaar noemen we 

de “Gouden Weken”, de periode waarin de groepsvorming 

plaats vindt. Tijdens deze weken worden er leuke activiteiten 

gedaan waardoor de kinderen en de leerkracht elkaar beter 

leren kennen, en er worden klassenregels bedacht en afgesproken. De methode “KWINK” voor sociaal-

emotioneel leren helpt ons daarbij. Op deze manier werkt iedere klas aan een fijne sfeer waar we de rest 

van het jaar profijt van zullen hebben.  

                                                                    

Verkeersweek 

In de week van 20 september is het de eerste verkeersweek van dit schooljaar. Net als bij de laatste 

verkeersweek vorig schooljaar mogen we gelukkig weer de hulp van ouders inschakelen indien nodig. 
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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 via Parro voor 

ouderhulp. 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, mijn naam is Sarah en ik woon samen met mijn vriend in 

Zoetermeer. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief en sportief bezig. 

Ik werk sinds 2017 in het onderwijs en ik heb hierbij ervaring opgedaan in alle 

groepen. Ik heb gewerkt als onderwijsassistent en invalleerkracht, zowel 

bovenbouw als onderbouw. Afgelopen schooljaar was ik werkzaam als parttime 

leerkracht van groep 4. Hier genoot ik elke dag, de leukste momenten waren 

voor mij de kringgesprekken, muziek- en taallessen. Mijn werkdagen zijn 

maandag t/m vrijdag. 

 

Vriendelijke groeten, 

Sarah 

Parro 

Met ingang van dit schooljaar zijn wij gestart met de ouderapp Parro. Via deze 

app kunt u zich inschrijven voor oudergesprekken en kunt u lezen wat er in de 

groepen allemaal gedaan wordt. Aan het einde van deze week zijn als het goed 

is alle ouders hiervoor uitgenodigd. U ontvangt een email met daarin een 

activeringsmail. Als bijlage bij deze maandbrief is er een informatiebrief van 

Parro toegevoegd met uitleg over het inloggen in de app.  

Ziekmeldingen kunnen in het vervolg via de Parro app of u kunt bellen naar 

school tussen 8.00 en 8.30 uur. 

RIVM-richtlijnen 

In de bijlage treft u de nieuwste versie van de beslisboom aan.  

Informatieavond groep 1, 2 en 3 

Helaas is het nu nog niet mogelijk om de informatieavonden live in de school te houden. We zullen de 

informatieavond net als vorig schooljaar houden via Teams. Verdere informatie hierover ontvangt u via de 

leerkracht. 

Begeleiding binnen de school 

Vanaf maandag 6 september gaan we weer van start met de extra begeleiding buiten de klas. Dit zal 

gedaan worden door juf Diana, juf Saskia en juf Sarah. Hierbij valt te denken aan Bouw!, maar ook aan 

bijvoorbeeld levelwerk. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoort u dit volgende week via 

de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Daarnaast kunnen wij dankzij de NPO gelden (extra middelen 

vanuit de overheid) extra reken- en leesbegeleiding bieden binnen onze school. De rekenbegeleiding zal 

zijn voor leerlingen in groep 5 t/m 8. De leesbegeleiding is voor leerlingen in groep 3 en 4.  
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“Kom op de koffie” 

Maandag 27 september staat de eerste “Kom op de koffie” van dit schooljaar gepland. Omdat nu nog niet 

duidelijk is of dit ook fysiek op school plaats kan vinden, informeren we u hier later verder over.  

Overblijf 

Wilt u gebruik maken van de overblijf? Neemt u dan rechtstreeks contact met hen 

op via overblijf.claus@gmail.com. Als er wijzigingen zijn in gegevens of 

overblijfdagen, ook incidenteel, dan kunt u hiervoor ook bovenstaand mailadres 

gebruiken. 

De overblijfcoördinatoren zijn: Antoinette Kral en Linda Kerst. Op de website van de 

school vindt u de tso-krant met alle informatie over het overblijven. 

Kennismakingsgesprekken 

Dit schooljaar zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden in de week van 13 september.  

Het doel van deze gesprekken is dat ouders en verzorgers vertellen over het kind, 

zodat de leerkrachten het kind beter leren kennen en in kunnen spelen op de 

(onderwijs)behoeften van het kind. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn zelf ook goed 

in staat om aan zo’n gesprek deel te nemen. Zij zijn dan ook van harte 

uitgenodigd bij het kennismakingsgesprek met hun leerkracht(en). 

Via Parro ontvangt u bericht om zich in te schrijven voor deze gesprekken. De 

kennismakingsgesprekken zullen op school plaatsvinden met inachtneming van 

de 1,5 meter afstand.  

Schoolmaatschappelijk werk 

Vanaf 20 september zullen wij een nieuwe schoolmaatschappelijk werker krijgen. Tot die tijd zal Lucas 

Verdoes verbonden zijn aan onze school. Hieronder stelt de nieuwe schoolmaatschappelijk werker zich 

voor. 

 

 

 

Mijn naam is Ronnie Goorman en ik ben sinds augustus 2021 werkzaam bij Schoolformaat in Zoetermeer. 
De afgelopen 3 jaar heb ik gewerkt als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west. Daarvoor heb ik 10 
jaar gewerkt bij Horizon; Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs.  
 
Ik werk op verschillende scholen binnen het PO in Zoetermeer.  Elke donderdag zal ik aanwezig zijn op 
IKC Prins Claus.  
 
Wat bieden wij? 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt 
te stagneren.  De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op school en bied 
tijdens de zorg overleggen advies en consultatie.   
Op het moment dat de ontwikkeling  stagneert kan de school maatschappelijk werker  samen met ouders 
en waar nodig de leerling kijken wat er passend is  om te ontwikkeling weer goed te laten verlopen.  Dit 
kan kortdurende ondersteuning van de School maatschappelijk werker zelf zijn of we gaan op zoek naar 
de juiste ondersteuning of hulpvorm. Om dit te faciliteren heeft de  gemeente Zoetermeer schoolformaat 
hiervoor het mandaat gegeven om  door te verwijzen naar preventieve hulp, jeugdhulp of de geïndiceerde 
jeugdzorg, aansluitend bij de hulpvraag.  
 
Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet. 
 
Werkwijze voor ouders en leerlingen  
Leerlingen worden via de intern begeleiders 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. 
 
Contactgegevens 

Ronnie Goorman; r.goorman@schoolformaat.nl 

Fruitdagen 

Vorig jaar kregen de leerlingen elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Dit schooljaar willen we 

u vragen om zelf aan uw zoon/dochter fruit mee te geven op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze 

manier blijven we gezond eten met elkaar. 

Ingezonden stukken 

In de bijlage vindt u twee folders met informatie. Het gaat hierbij over een kinderkoor en een 

kennismakingscursus hockey. 

 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

Na de zomervakantie zijn de volgende leerlingen nieuw bij ons gestart op school: 

Willemijn, Jace, Sophie, Lela, Sebian en Christina. We heten ze allemaal van harte 

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

Jarig in september! 

    Groep 

6 Suze 1/2a 

6 Laura 6b 

7 Emma 6a 

9 Lieke 4a 

9 Sven 7a 

9 Tim 7a 

9 Thijn 3b 

10 Lara 1/2a 

10 Ian 3a 

13 Ryan 5b 
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14 Emily 6b 

15 Vigo 1/2b 

16 Siem 3a 

17 Lucas 6b 

18 Charelle 6a 

19 Joan 5b 

19 Joël 6a 

20 Bas 6b 

21 Florine 7a 

22 Diana 6b 

24 Oumayma 8a 

26 James 6b 

26 Finley 7/8 

28 Zoë 4a 

28 Morris 3a 
 

 
 
 
 

 

Agenda september 2021 

 

6  Informatieavond groep 3  

7 Informatieavond groepen 1/2  

13 t/m 17 Week van de kennismakingsgesprekken 

20 t/m 24  Verkeersweek 

21 Prinsjesdag 

27 t/m 1 okt. Week tegen het pesten 

27 Kom op de koffie (meer informatie volgt) 

29 Kinderpostzegels 

29 Schoolfotograaf 

1 oktober Start Kinderboekenweek 
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