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Maandbrief                         Oktober 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar de herfst! 

Wat was het toch fijn om bij de kennismakingsgesprekken de ouders weer te mogen verwelkomen in de 

school. We hopen op een schooljaar waarin steeds meer mogelijk zal zijn. In deze overgangsperiode 

willen we op zoek gaan naar oudercontact en extra verbinding binnen de school waarbij we rekening 

kunnen houden met elkaar. Binnenkort ontvangt u van ons een mail met informatie over de eerste 

versoepelingen binnen de school. Verderop in de maandbrief worden de versoepelingen rondom de 

leerlingen al gedeeld.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

 
Kamp groep 8 

Yes! Groep 8 kan ook dit jaar op kamp en ze gaan, net als afgelopen jaar, naar De Wildwal in Lunteren! Zij 

stappen op woensdagmorgen 6 oktober in de bus en logeren t/m vrijdag 8 

oktober in kamphuis het Uiltje. Natuurlijk worden ze de 6e (om 9.00 uur) 

uitgezwaaid door de kinderen van het hoofdgebouw.  

Er staan voor groep 8 deze 3 dagen allerlei leuke activiteiten gepland in 

het bos, rondom het kamphuis…. en natuurlijk een BONTE AVOND! 

Juf Brenda, juf Zerrne, meester Thijs, juf Erika en juf Anita gaan er samen 

met de kinderen een geweldige tijd van maken. Heel veel plezier! 

De vervanging voor de groepen van de leerkrachten die als begeleiding meegaan, hebben wij binnen ons 

eigen team geregeld, zodat er voor de kinderen bekende leerkrachten voor de klas staan en het 

programma op school gewoon doorgaat. De ouders van de betreffende groepen zijn persoonlijk ingelicht. 
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Schooltandarts 

Op maandag 11 oktober komt de schooltandarts voor de leerlingen die in groep 3 zitten en bij de 

schooltandarts zijn aangemeld. Zij zullen komen bij het Koetshuis.  

Voor de leerlingen die op het Straspad zitten en naar de schooltandarts gaan komt deze op donderdag 14 

oktober. Voor verdere vragen hierover kunt u terecht bij de schooltandarts. 

Parro 

Fijn om te zien hoe goed Parro werkt. De afmeldingen komen goed bij ons binnen 

en ook zien we op de groepspagina’s mooie dingen staan.  

We willen u vragen om bij ziekmeldingen geen einddatum te noemen, maar elke 

dag opnieuw via de app door te geven dat uw zoon/dochter ziek is.  

Binnenkort ontvangt u van ons een uitleg over hoe u uw gegevens kunt 

controleren zodat alles weer klopt. Via de app kunt u zelf uw privacy voorkeuren 

aanpassen.  

 

School op Seef 

Afgelopen weken zijn we actief bezig geweest met verkeer. We hebben aandacht besteed aan de 

schoolbrengweek en ook hebben we de eerste verkeersweek van dit schooljaar gehad. Tijdens de 

schoolbrengweek werd in de groepen besproken hoe kinderen naar school komen. 

 

Verkeersweek 1 

Vorige week hebben we de eerste verkeersweek van dit schooljaar gehad. Vele groepen hebben leuke 

activiteiten gedaan en we willen via deze weg ook de ouders bedanken die hierbij geholpen hebben.  

 

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. 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! 
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Week tegen pesten 

In de week van 27 september t/m 1oktober is het de Week Tegen 

Pesten. In de groepen besteden we hier ook aandacht aan. Met 

oefeningen uit KWINK, onze methode voor sociaal-emotioneel leren. 

Het thema dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! Iedereen hoort erbij! Hiermee werken we samen aan 

een veilige en fijne school. Dit sluit mooi aan bij onze Gouden Weken op school.  

 

Pestprotocol 

Als school hebben wij ons pestprotocol vorig jaar vernieuwd in overleg met de expertisegroep gedrag. De 

MR heeft hiermee ingestemd. Bent u benieuwd hiernaar, dan kunt u deze vinden op 

www.scholenopdekaart.nl 

 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 1 oktober zullen wij op school de Kinderboekenweek starten. U heeft 

hierover al meer informatie ontvangen. Het thema van de Kinderboekenweek 

is dit jaar “Worden wat je wil”. De week start gezamenlijk op het plein en 

daarna zullen we een vossenjacht houden. Gedurende anderhalve week zijn er 

verschillende activiteiten en op woensdag 13 oktober zal er kijkavond 

plaatsvinden. Hierover komt nog meer informatie. 

Studiedag 

Maandag 4 oktober zijn alle leerlingen van IKC Prins Claus vrij. Deze dag heeft het team een studiedag. 

We gaan ons deze dag verder verdiepen in EDI (Expliciete Directe Instructie) en in Zien! We hopen op een 

leerzame dag. 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Ieder schooljaar nemen we nieuwe kinderen aan in de groepen 1. Om ervoor te zorgen dat 

er voor iedereen een plekje is, vragen wij om uw kind(eren) tijdig aan te melden. De 

kinderen die een broer en/of zus bij ons op school hebben, hebben voorrang op andere 

kinderen.  

Ouderraad 

Dinsdag 21 september was de eerste ouderraadsvergadering van dit 

schooljaar. Wat zijn we trots en blij met de vele ouders die ook dit bijzondere 

lustrumjaar ons weer willen helpen. We kijken uit naar een mooi jaar met 

elkaar. 

Deze week ontvangt u bericht over de ouderbijdrage. Daarin kunt u zien 

waaraan we het geld dit schooljaar willen besteden. Ondanks dat afgelopen 

jaar een raar jaar was hebben we gelukkig voor de kinderen wel veel door 

kunnen laten gaan. Daarnaast hebben we een aantal themaproducten nieuw 

kunnen aanschaffen met behulp van de ouderbijdrage. Hierbij valt te denken 

aan nieuwe kerstbomen, vervangen van kapotte spullen en andere 

versieringen rondom onze feestactiviteiten. Ook hebben wij hier en daar iets 

http://www.claus.unicoz.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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extra’s kunnen bestellen voor ouders en kinderen, zoals bijvoorbeeld het paasbloemetje en de 

kerstattentie. 

Versoepelingen 

We zijn blij met de versoepelingen die er steeds meer zijn. In de school betekent dit dat groepen weer 

groepsdoorbroken mogen werken. Hierbij valt te denken aan maatjeslezen, de weekopening, 

techniekmoment, vieringen enz. De kinderen mogen zowel binnen als buiten weer fijn met elkaar samen 

spelen en werken.  

“Kom op de koffie” 

Wij starten dit schooljaar op maandag 11 oktober met onze eerste “Kom op de koffie” na een lange tijd. 

Het thema van deze bijeenkomst is “Verkeer”. We hopen u dan te verwelkomen. Tegen die tijd ontvangt u 

van ons een uitnodiging. 

 

In het zonnetje… 

In de maandbrief willen iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groepen 1/2a en 5b 

zijn deze maandbrief aan de beurt. 

 

Groep 1/2a 

Het schooljaar is weer van start gegaan! 

We zitten nog maar een paar weken op school, maar we hebben in groep 1/2A al 

ontzettend veel gedaan. We zijn direct begonnen met het thema 

‘Kleurenmonster’. Het monster kwam bij ons op bezoek en samen met hem 

hebben we geleerd wat emoties zijn en welke kleuren erbij horen. Zo hebben we 

blauw bij verdrietig, rood bij boos, zwart bij bang, groen bij kalm en geel bij blij. U 

hebt deze waarschijnlijk weleens voorbij horen komen thuis. Op school proberen 

we er elke dag weer een fijne en GELE dag van te maken! Natuurlijk zijn we ook 

weleens, zwart, rood of blauw, maar in de klas leren we met en van elkaar hoe we hier mee kunnen 

omgaan. We hebben afspraken gemaakt hoe we in de klas met elkaar om willen gaan. Hoe kunnen we 

goed en gezellig samenwerken en samenspelen? 

 

Afgelopen week stond in het teken van de Nationale 

Schoolbrengweek. We hebben met elkaar gesproken over hoe we 

elke dag naar school gingen. Ook hebben we, met de hulp van 

ouders, met elkaar geoefend hoe we het beste kunnen 

oversteken. 

De komende weken staan in het teken van de Kinderboekenweek 

‘Worden wat je wil’. We gaan het hebben over beroepen bij de 

hulpdiensten, in de zorg en in de bouw! 
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Groep 5b 

Onderhand zitten we alweer in week 4. 

In groep 5 wordt al hard gewerkt. De eerste weken zijn we vooral bezig geweest met elkaar leren kennen 

en de regels die in de groep en op school gelden.  

Sinds dit jaar hebben we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en topografie erbij.  

We leren nu bij geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren en de tijd van de Grieken en Romeinen 

en bij aardrijkskunde hoe je nu een plattegrond kunt aflezen. 

Wij hebben in de klas vissen. Ze heten kwik, kwek en kwak.  

Groep 5b is ook gek op optreden. Elke week wil er wel iemand een toneelstuk doen, zingen of een dansje 

laten zien 

 

In de tweede week zijn we ook begonnen bij de schooltuinen. De eerste 

les hebben we kennis gemaakt met de tuinen en in de tweede les 

hebben we soep gemaakt. Eerst moesten we alles snijden en erna ging 

alles in de pan. Vervolgens mochten wij het zelf proeven.  

 

Vorige week hebben wij ook al een bezoek gebracht aan museum de 

Voorde. 

Hier hebben we kennis gemaakt met de tentoonstelling ‘Stoer’. In het 

museum konden er allerlei opdrachten gedaan worden. 

 

Hierbij een stukje van Jonathan en Liz: 
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Jarig in oktober! 

    Groep 

2 Lucas 7/8 

3 Sven 5a 

4 Levy 7 

5 Aleyna 3a 

5 Suze 7/8 

9 Vince 6a 

12 Nadine 8 

13 Elin 5b 

15 Dessin 1/2c 

15 Ayden 4a 

15 Silvian 4b 

16 Genairo 4b 

17 Lorreen 4b 

18 Luuk 4a 

22 Joas 3b 

22 Chloë 4b 

22 Julie 6a 

24 Milou 1/2c 

24 Robin 1/2a 

27 Dilana 7 

27 Milan 1/2c 

28 Eline 6a 

31 Djenee 5b 

31 Viggo 3b 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Agenda oktober 2021 

 

1  Start Kinderboekenweek 

4  Studiedag, alle leerlingen vrij 

5 Dag van de leraar 

6 t/m 8 Kamp groep 8 

11 Kom op de koffie (thema Verkeer) 

11 Schooltandarts locatie Koetshuis 

13 Kijkavond Kinderboekenweek  

14 Schooltandarts locatie Straspad 

18 t/m 22  Herfstvakantie 

26 Kom in de klas (onder voorbehoud) 

 
  

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

