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Maandbrief                         Januari 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 
Beste ouder(s) en verzorger(s) namens het team wens ik jullie een goed nieuw jaar toe!  

Een jaar waarin we samen optrekken om het op school goed te houden of beter te maken, zeker in de 

periode van de pandemie. IKC Prins Claus staat met een team van zeer gemotiveerde, enthousiaste en 

betrokken collega's weer klaar om te gaan voor een mooi nieuw jaar.  

Een jaar waarin wij, alle betrokkenen van IKC Prins Claus het beste met elkaar voor hebben, er voor elkaar 

willen zijn en elkaar iets gunnen.  

Wĳ blĳven ons inzetten voor een school waar iedereen trots op kan zĳn. 

Wĳ zĳn trots op jullie betrokkenheid, inzet en waardering voor wat wij doen. Iedereen vanuit zĳn eigen 

rol; alle ouders/verzorgers-OR-MR-hulpouders, maar ook de ouders die fĳne mails sturen en hun 

dankbaarheid delen met het team en directie. 

Samen zĳn wĳ IKC Prins Claus! 

Allemaal bedankt voor de lieve kerstkaarten, kerstcadeautjes en heerlĳk lekkers. Wĳ waarderen het 

allemaal! 

Decemberimpressie  
December 2021 was een maand waarin op school zoveel mogelijk feestelijkheden doorgang vonden voor 

de kinderen. Het was wel anders dan anders en we hebben u hierbij gemist! Via onder andere Facebook 

en Parro hebben we geprobeerd om u op de hoogte te houden van onze belevenissen in de school maar 

in deze maandbrief blikken we ook graag nog even terug! Door de, toch wel, onverwacht snelle sluiting 

hebben we moeten improviseren maar kunnen we alsnog terug kijken op een mooie afsluiting van het 

kalenderjaar op school. Onderaan deze maandbrief vindt u enkele foto’s hiervan. 

 

Lustrumnieuws 
Dankzij uw hulp en die van alle kinderen hebben wij met de flessenactie in 

december €140,45 euro opgehaald. Wij zijn erg blij met jullie bijdragen in de 

vorm van statiegeld bonnen en flessen. Later in het jaar zullen wij deze actie 

herhalen. 
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Start Cito-toetsen 
Deze maand zullen kinderen met grote regelmaat Cito-toetsen maken. We hopen dat u hier rekening mee 

wilt houden bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, tandarts enz. Voor de kinderen is 

het fijn als ze de toetsen zoveel mogelijk tegelijk met hun klasgenoten kunnen maken. Wilt u dergelijke 

afspraken deze maand daarom zoveel mogelijk buiten de schooltijden om plannen? 

 

Ingezonden post 
De jeugdtandarts in Zoetermeer besteedt veel aandacht aan preventie vanaf de peuterleeftijd. Om 
gebitsproblemen op latere leeftijd te voorkomen, is tandzorg van 
kinds af aan belangrijk. Hierom vindt u in de bijlage een 
informatiebrief van Jeugdtandverzorging Zoetermeer waarin u kunt 
lezen wat de Jeugdtandverzorging doet bij ons op school.  
 

Even voorstellen 

 

   

 
 

Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 met Schoolformaat werkzaam in Zoetermeer. 
Hiervoor ben ik 19 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdhulpverlening in regio Den Haag. Ik werk op 
verschillende scholen binnen het PO in Zoetermeer en van mei tot juli 2021 ben ik tijdelijk aan IKC Prins 
Claus verbonden geweest. Vanaf eind januari 2022 zal ik het stokje van mijn collega Ronnie Goorman 
overnemen.    
 
Wat bieden wij? 

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 
schoolmaatschappelijk werker, samen met ouders en waar nodig de leerling, kijken wat er passend is om 
de ontwikkeling weer goed te laten verlopen. Dit kan kortdurende ondersteuning van de 
schoolmaatschappelijk werker zelf zijn, of we gaan op zoek naar de juiste ondersteuning of hulpvorm. Om 
dit te faciliteren heeft gemeente Zoetermeer schoolformaat het mandaat gegeven om, aansluitend bij de 
hulpvraag, door te verwijzen naar preventieve hulp, jeugdhulp of de geïndiceerde jeugdzorg. 
Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet. 
 
Werkwijze voor ouders en leerlingen  

Leerlingen worden via school 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 

Lucas Verdoes  

l.verdoes@schoolformaat.nl 

0611625641  

 

http://www.claus.unicoz.nl/
mailto:l.verdoes@schoolformaat.nl
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Heel Claus leest! 
Van start met de Bibliotheek op school                                        

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er 

dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.  

We willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met 

internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt ons om deze doelen te bereiken. Dat doen we met 

deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en 

leeromgeving.  De leescoördinatoren van IKC Prins Claus zijn Annette Witvliet en Kim Wervelman. 

 

Onze samenwerking met de bibliotheek geven we vorm via een aantal bouwstenen.  

 

Netwerk en beleid 

Bibliotheek, school en gemeente maken gezamenlijke afspraken over hun beleid op 

het gebied van lezen en mediawijsheid. 

 

Expertise 

Bibliotheek en school zetten hun deskundigheid in om, samen met ouders, het lezen thuis en op school en 

het werken met digitale media te verbeteren. 

 

Collectie 

Alle leerlingen lenen regelmatig uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving in de 

school.  

 

Activiteiten 

Er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn 

activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en 

informatievaardigheden/mediawijsheid. 

 

Monitor 

Bibliotheek en school stellen jaarlijks doelen vast rondom lezen en mediawijsheid op basis van 

monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten. 

 

Digitaal Portaal 

Alle leerlingen gebruiken een digitale omgeving voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het 

vinden van leestips en betrouwbare informatie. 

 

Gezocht 

Er zal een groot deel van onze eigen boekencollectie vernieuwd 

moeten worden. De mensen van de bibliotheek gaan de boeken 

uitzoeken voor ons. Heeft u voor ons verhuisdozen, waarin wij de 

oude boeken kunnen bewaren, geef deze dan aan meester Willem. 

Alvast bedankt!  

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Vooraankondiging Engelse week 
De expertisewerkgroep Engels is op de achtergrond bezig met allerlei zaken rondom 

Engels in de school. Na het succes van vorig schooljaar willen we ook dit schooljaar een 

Engelse week houden. Het thema dit jaar zal zijn: “English around the world.” Dit sluit 

mooi aan bij het thema van het Lustrum. Wilt u alvast in uw agenda noteren dat deze 

week plaats zal vinden van 4 t/m 8 april? Verdere details volgen later. Wij kijken er al naar 

uit! Vriendelijke groeten namens de Expertisewerkgroep Engels,  

Brenda, Sarah, Anne-Marie en Jenneke 

In het zonnetje… 
In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groepen 3a en 7a 

zijn deze maandbrief aan de beurt. 

 

Wist-u-datjes van groep 7a! 

Wist u dat groep 7a.. 

 .. een eerlijke groep is? Ook als ze ergens geen zin in hebben zeggen ze dat. 

 .. een enthousiaste groep is! Als ze wel willen, zeggen ze het niet, maar merk 

   je het wel! 

 .. graag een gezellige groep wil zijn. Ze willen niemand buitensluiten. 

 .. voor elkaar opkomt, ze zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn.  

 

 

 

 

Hier een klein berichtje vanuit groep 3a. 

Na een lange kerstvakantie zijn we weer begonnen met kern 6 van  

Veilig Leren Lezen. Dit is onze laatste kern waarin nieuwe letters worden 

aangeboden. Aan het einde van deze kern hebben we het Letterfeest en 

krijgen de kinderen hun Letterdiploma. De kinderen kunnen al lezen en 

doen goed hun best. Ook kunnen ze nu alle letters netjes schrijven. Bij 

rekenen zijn we bezig met splitsen, erbij en 

eraf sommetjes. Ook werken we vaak in een 

circuit met de andere groep 3. Dit is erg 

gezellig en leerzaam. We werken hard en we 

doen veel leuke dingen. We hebben het 

gezellig met elkaar! 

 

 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 
In de maand januari starten de volgende leerlingen bij ons op school: Félinn en 

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

fijne tijd bij ons! 

Jarig in januari! 

    
 

1 Nienke  4A 

3 Charlotte  1/2C 

6 Micah  4A 

6 Ashley  1/2A 

7 Alfie  5B 

9 Noah  1/2B 

11 Feline  7/8 

11 Vida  3B 

12 Sem  6B 

12 Jens  1/2B 

16 Luna  1/2B 

16 Ramilio  4B 

17 James  1/2B 

18 Isa  7A 

19 Marsha  5A 

21 Toon  4B 

23 Charity  4A 

23 Nikki  6B 

25 Nisa  7A 

27 Lizz  1/2C 

27 Fleur  6B 

28 Owen 1/2A 

29 Pattarina  1/2A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda januari 2022 

10 januari Nieuwjaarstoast Oliebollen en appelsap 

17 januari Start Cito periode 

18 januari Informatieavond KIJK! 

20 januari MR-vergadering 

 
  
 
  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Wat doet de Jeugdtandverzorging bij u op school? 

• Gebitscontrole met uitgebreide poetsinstructie in onze Dental Car die 2x per jaar bij de 

basisschool staat.  

• Fluoridebehandeling: om het glazuur te beschermen na doorbraak van de elementen  

(daarna 1 uur niet eten, drinken of spoelen). 

• De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 ontvangen een afspraakkaartje thuis om met hun kind 

naar de Dental Car te komen voor poetsinstructie en gebits-controle. Zij halen/ brengen zelf hun 

kind uit/ naar de klas. NB: de kinderen van groep 3 t/m 8 halen wij uit de klas voor controle, 

tenzij u heeft aangegeven er altijd bij te willen zijn.   

 

Alle behandelingen vinden plaats op afspraak in ons behandelcentrum  

• Als er uit de controle op de Dental Car blijkt dat er een behandeling nodig is, krijgt uw kind een 

afspraakdatum mee voor op ons behandelcentrum. Deze afspraak bevestigen wij per mail.  

• In groep 6 vindt er eenmalig een controle plaats op ons centrum. U wordt hiervoor samen met 

uw kind uitgenodigd. U kunt dan met de tandarts het wisselen en een eventuele beugel 

bespreken.  

• Bij een matige mondhygiëne nodigen wij de ouders en hun kind uit voor een extra  

poetsinstructie om handige tips te geven! 

Wist u dat….. 

✓ wij peuter- wengroepjes hebben voor kinderen en ouders vanaf 2,5  jaar. In deze groepjes krijgen 

ouders informatie over eet- en drinkmomenten, poetsen en duim en speengedrag.  

Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de tandarts en de tandartsstoel. 

 

✓ kinderen bij de Jeugdtandverzorging welkom zijn tot 18 jaar.  

 

✓ de kosten voor tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar vergoed worden vanuit de  

basiszorgverzekering. 

 

Is uw kind nog geen patiënt bij ons?  

U kunt uw kind aanmelden via onze website www.jtv-zoetermeer.nl   

of u kunt bellen naar 079 – 34 22 877. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdtandverzorging Zoetermeer  

http://www.jtv-zoetermeer.nl/

