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Maandbrief                         December 2021 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

December! 

Een spannende week wacht op ons. Morgenavond is de persconferentie waarin hopelijk duidelijkheid 

komt over het wel of niet open houden van de scholen. Zodra hier meer over bekend is laten we dit 

natuurlijk aan u weten. De komende 2 weken staan in het teken van kerst. Er vinden verschillende 

activiteiten plaats in de groepen om, ondanks de maatregelen, alle leerlingen in ieder geval een fijne 

kerstperiode op school te laten beleven.  

 

We gaan er voor nu vanuit dat vrijdag 24 december de 

kerstvakantie start om 12.00 uur. Een vakantie waarin we 

hopelijk allemaal gezond mogen blijven en de feestdagen 

kunnen vieren met de mensen die ons dierbaar zijn. In deze 

laatste weken voor kerst denken we ook aan de gezinnen die 

ziek zijn en in quarantaine zitten. Wij wensen hen veel 

beterschap! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Martine Ekkelenkamp 

Directie IKC Prins Claus 

 

Sinterklaas 

Vrijdag 3 december hebben we Sinterklaas met een aantal pieten op school 

mogen verwelkomen. Wat hebben we een gezellige ochtend met elkaar 

gehad. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben hele mooie surprises 

gemaakt.  
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Kerst 

De school is helemaal in kerstsferen. We willen de ouderraad bedanken die ons hierbij 

hebben geholpen. Ook in alle klassen ziet het er heel gezellig uit. Vorige week zijn alle 

groepen creatief bezig geweest met het kerstthema. Aankomende week gaan de 

groepen ontbijten of wordt er een High Tea gehouden in de klas. Volgende week hopen 

we de kerstvieringen te houden.  

 

Techniekochtend 

Vrijdag 5 november hadden we de eerste techniekochtend van dit schooljaar. Het was een geslaagde 

ochtend waarvan u vast de foto’s in Parro heeft zien staan. We willen de ouders die hierbij geholpen 

hebben van harte bedanken voor hun hulp. 

 

Interne begeleiding binnen school 

Wij zijn blij dat wij intern een oplossing hebben gevonden om juf Thamar te ondersteunen bij haar IB-

taken. Juf Annette heeft deze taak op zich genomen en komt één dag in de week extra werken hiervoor. 

Juf Thamar blijft intern begeleidster voor alle groepen binnen onze school. Wij zullen achter de schermen 

blijven zoeken naar een nieuwe intern begeleider, maar zijn erg blij dat juf Annette zich tot die tijd extra 

wil inzetten voor de school en de leerlingen. 

Voorstellen stagiaire groep 1/2b 

Ik ben Jill van Dissel, zestien jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistente op het mbo Rijnland. Dit 

schooljaar loop ik stage in groep 1/2B. Elke dinsdag en vrijdag zal ik op school aanwezig zijn. Ik heb het 

hier nu al naar mijn zin en ben benieuwd wat komen gaat. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

bakken/koken en iets leuks te gaan doen met vrienden.  

Ik hoop er op deze school er een leuk jaar van te maken. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Graag herinneren wij ouders en verzorgers er alvast aan dat in de week van maandag 7 februari de 

adviesgesprekken gepland staan voor de leerlingen van groep 8. Deze gesprekken zullen gedurende die 

week plaatsvinden. 

 

In het zonnetje… 

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

6b zijn deze maandbrief aan de beurt. 

 

Groep 1/2c 

De afgelopen weken stonden bij 1-2C natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Altijd een hele leuke maar 

ook spannende tijd. De pietengym was een groot succes met klimmen en klauteren over de daken, 

kruipen en cadeautjes gooien. Alle kinderen hebben hun pietendiploma dubbel en dwars verdient! De 

kinderen genieten van het spelen in de huishoek, waar Ozosnel weer aanwezig is en schoenen gezet 

kunnen worden bij de openhaard. Ook spelen de kinderen in de stoomboot en oefenen ze als een echte 

inpakpiet in de inpakkamer. In de kring oefenen we veel met het tellen van kruidnootjes en sorteren we 
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onze schoenen. De rommelpieten zijn ook bij ons langs geweest, we konden supersnel opruimen en 

hebben ook een mooi cadeautje gekregen waar we erg blij mee waren. Uiteraard hebben de kinderen ook 

zelf kruidnootjes gemaakt en konden we deze de volgende dag proeven. 

 

 
 

  

Groep 6b 

Groep 6B in de spotlights! 

Wist u dat groep 6B…. 

• Een gezellige groep is met 21 kinderen. 

• Heel goed kan werken, maar soms zijn ze een beetje druk… 

• Goed kan voetballen in de pauze. 

• Heel gezellig ging maatjeslezen met de kleutergroep van juf 

Daphne. 

• Heel goed kan knutselen en zeer creatief is. 

• Goed kan samenwerken en het maakt niet uit naast wie ze zitten. 

• Er hard aan werkt om elke dag de dag-beloning te verdienen. 

Favoriet zijn: Levend Memory, Vlogmania en flippo de flappie… 

• ‘De regels van Floor’ het leukste vindt om met zijn allen te kijken. 

• Het allerbeste is in het dansen van de kriebelmuis! Kijk maar: 

 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

In de maand december starten de volgende leerlingen bij ons op school: Jade-Lynn 

en Adem. We heten ze allemaal van harte welkom op school en wensen ze een 

fijne tijd bij ons! 

Jarig in december! 

    Groep 

1 Zehra 6a 

3 Eva 6b 

3 Valerie 7a 

5 Zoey 3a 

8 Stan 6a 

9 Noah 8a 

14 Fallonn 6b 

15 Lilly 6b 

16 Olivier 1/2c 

17 Quintin 4b 
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18 Bo 1/2a 

20 Rachel 6a 

21 Kyan 7/8 

21 Fenna 5a 

24 Luuk 5b 

26 Sophie 7/8 

27 Yvain 6a 

28 Charlize 5b 

28 Fenna 5a 

28 Roan 1/2b 

30 Vinnie 6a 

30 Jeppe 3b 
 

 
 
 
 

 

Agenda december 2021 

 

23 december Kerstvieringen 

24 december Start om 9.30 uur, 12.00 uur alle leerlingen vrij  

25 december t/m 9 

januari 

Kerstvakantie 

10 januari IKC Prins Claus nieuwjaarsreceptie 
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