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Maandbrief                         November 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

Herfst! 

De maand november is alweer aangebroken. Deze maand staat 

op school vooral in het teken van groepsbesprekingen en 

oudergesprekken. Vorige week hebben wij de eerste ouders 

ontvangen voor “Kom in de Klas”. We hebben gezien dat ouders 

en kinderen hiervan hebben genoten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

 
Voortgangsgesprekken 

In de week van 22 november zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. De inschrijvingen zullen 

hiervoor weer zijn via Parro. In de week van 8 november start de inschrijving. Vanaf groep 6 mogen de 

kinderen bij het gesprek aanwezig zijn, maar dit is niet verplicht.                                                                  

Week van de Mediawijsheid 

Vrijdag 5 november start de week van de Mediawijsheid. In de groepen zal gedurende de hele week 

aandacht hieraan besteedt worden. 

 

Techniekochtend 

Vrijdag 5 november is de eerste techniekochtend/middag van dit schooljaar. Het 

thema van deze dag is elektriciteit. Het is fijn dat we voor deze ochtend weer hulp 

van ouders/verzorgers kunnen inschakelen indien dit nodig is. Wanneer de 

leerkracht van uw zoon/dochter hulp hierbij nodig heeft zal dit gevraagd worden 

via Parro.  

 

Kinderboekenweek 

Wat was het fijn om woensdagavond 13 oktober weer zoveel ouders in de school te zien. De kijkavond 

van de Kinderboekenweek is goed bezocht. In alle groepen kon u zien hoe hard de kinderen gewerkt 

hebben aan de hand van het thema van de Kinderboekenweek: “Worden wat je wil”. Ook zijn er veel 

ouders in de groep komen vertellen over hun beroep, dank voor jullie enthousiasme! 
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Versoepelingen 

Na de herfstvakantie hebben we de eerste versoepelingen door kunnen voeren en dat gaat erg goed. Het 

is fijn om weer ouders in de school te zien en mogen ontvangen. We blijven echter de richtlijnen van de 

overheid volgen, dit kan dus betekenen dat de regels weer worden aangepast zodra de protocollen voor 

het onderwijs vernieuwd worden. Dit is niet waar we op hopen, maar mochten er veranderingen komen 

dan hoort u dat van ons.  

School in kerkdienst 

Maandag 1 november stond de eerste “School in kerkdienst” gepland voor dit schooljaar. Helaas kon dit 

vanwege organisatorische omstandigheden binnen de kerk niet door gaan. We zijn samen met de kerk op 

zoek naar een nieuwe datum, zodra deze bekend is laten we het aan jullie weten. 

 

Kom op de koffie 

Maandag 11 oktober was de eerste “Kom op de koffie” van dit schooljaar. Er waren een aantal 

enthousiaste ouders die samen met directie hebben meegedacht rondom het thema verkeer. We hebben 

gesproken over meerdere onderwerpen, waaronder de hoogte van de heg bij het fietspad, het dubbel 

parkeren rondom de school, en de regels rondom een woonerf. Wij zijn blij met deze ochtend, het was 

een fijn gesprek met elkaar. Een mooie afsluiting van de bijeenkomst is dat wij 2 nieuwe verkeersouders 

hebben en 1 reserve verkeersouder. 

 

In het zonnetje… 

In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groepen 1/2b en 

4b zijn deze maandbrief aan de beurt. 

 

Groep 1/2b 

De weken voor de herfstvakantie stonden in het teken van de 

Kinderboekenweek. Ouders hebben verteld over hun beroep; verpleegkundige, 

politie agent en gevangenisbewaarder. We hebben veel nieuwe dingen gehoord. 

Wist u bv dat er clowns in het ziekenhuis zijn en dat de politie veel meer doet 

dan alleen boeven vangen? Of dat er honden zijn in de gevangenis die heel goed 

iets kunnen zoeken? Verder hebben twee oma’s ook nog leuke prentenboeken 

voorgelezen en hebben kinderen iets verteld over hun 

lievelingsboek. 

Daarnaast hebben we prachtige dingen gemaakt zoals 
een verpleegster, brandweerman en een ambulance. Tot slot hebben we 
gedroomd over later… wat wil je worden? We hebben hele mooie dromen; 
dierenarts, prinses, voetballer, dokter, brandweerman, politie agent en dansjuf. 

Nu maar afwachten of deze dromen uitkomen! 
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Groep 4b 

Hier een klein berichtje vanuit groep 4b. Oktober was een super leuke maand die helemaal in het teken 
van lezen en leesplezier stond ivm de Kinderboekenweek. Iedereen nam zijn 
of haar lievelingsboek mee en daaruit mochten de kinderen voorlezen. In 
onze klas zitten echt wat voorleeskampioenen hoor. Ook hebben we leren 
filosoferen n.a.v. een boek over een kolibrie die graag wilde ruilen met een 
ander dier. We kwamen erachter dat het leuk lijkt om met iemand anders te 
ruilen maar uiteindelijk blijf je toch liever jezelf! Ook hebben we bezoek van 
de brandweer, politie en een  molenaarsdochter in de klas gehad. Die 
kwamen vertellen over hun beroep. Ineens hadden we allemaal 
brandweerlieden en politieagenten in spé in de klas;) 
Nu, na een heerlijke vakantie, gaan we weer volop lezen in de klas. Deze 
week is het maatjeslezen met groep 7 begonnen. Alles om maar leesmeters 
te maken. Leest u thuis mee? 
Groetjes van de leeskanjers uit groep 4b!  
 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

In de maand november starten de volgende leerlingen bij ons op school: Liv, 

Romée en Zoë. We heten ze allemaal van harte welkom op school en wensen ze 

een fijne tijd bij ons! 

Jarig in november! 

    Groep 

1 Senne 3a 

4 Adam 1/2a 

6 Amalia 8a 

6 Phileine 7a 

9 Danique 3b 

10 Tristan 8a 

10 Jake 3a 

11 Hayley 8a 

11 Stas 7a 

13 Cas 8a 

17 Yasmina 1/2b 

18 Lucas 3a 

20 Julie 1/2b 

20 Alain 8a 

21 Tanem 4a 

21 Yaman 1/2a 

23 Shreya 7a 

24 Reyaan 7/8 

24 Aimée 4a 

27 Roos 5a 

28 Lieuwe 1/2a 

28 Améline 1/2c 

28 Sophie 3b 

30 Roos 6b 

30 Isabel  1/2b 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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


 

 

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

Agenda november 2021 

 

4 november OR vergadering 

5 november Techniekochtend 

5 november Start van de mediawijsheid 

8 november NIO groep 8 

22 t/m 26 november Week van de voortgangsgesprekken 

3 december Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12.30 uur vrij 
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