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Maandbrief                         februari 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bedankt voor al jullie flexibiliteit! Wij waarderen het enorm!  

Team IKC Prins Claus 

Cito-toetsen 
We hebben alweer hard gewerkt aan de Cito-toetsen. Door ziekte van de leerkrachten en kinderen zijn 

nog niet alle Cito toetsen afgenomen. Natuurlijk worden bij terugkomst op school niet direct alle toetsen 

afgenomen. Hier gaan wij zorgvuldig mee om. Zodra de gegevens compleet zijn, krijgt uw kind een nieuw 

Cito overzichtsblad mee.  

Dental Car 
Hier een bericht van Dental Car: Dental Car komt op dinsdag 15-03-2022 langs voor de halfjaarlijkse 
controle van de kinderen die bij ons patiënt zijn. Wij halen, vanaf groep 3, de meeste kinderen uit de klas 
en geven een kaartje mee waarop onze tandarts de bijzonderheden neerzet. Als er een behandeling nodig 
is, geven wij direct een afspraakdatum mee. Wij zullen deze afspraakdatum ook per mail aan u 
bevestigen. Komt de afspraak niet uit, dan kunt u deze verzetten door te bellen met 079-34 22 877. 
 
LET OP: de behandeling vindt plaats op onze locatie Denemarkenlaan 2. In verband met Covid halen wij 
geen kinderen op voor behandeling op ons behandelcentrum, u wordt dan dus met uw kind verwacht op 
ons centrum. 
 
TIP: Vraag het tandartskaartje aan uw kind op de dag dat uw kind bij de Dental Car is geweest. Bij 
wijziging van uw emailadres of telefoonnummer graag zo spoedig mogelijk doorgeven via info@jtv-
zoetermeer.nl 

 

Voortgangsgesprekken 
In de week van 21 februari zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden in de groepen 3 t/m 8. Bij de 

groepen 1 zullen er oudergesprekken zijn. Groep 2 heeft op dit moment geen gesprek. U ontvangt deze 

week een uitnodiging om u aan te melden voor de gesprekken.  

In diverse groepen zijn grote aantallen leerlingen en soms ook de leerkracht in de afgelopen periode 

afwezig geweest. Wij hebben als team afgesproken dat wij in een voortgangsgesprek met u een volledig 
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beeld willen geven. Dit betekent dat enkele leerkrachten de voortgangsgesprekken in de eerste week na 

de voorjaarsvakantie zullen houden. Mocht dit het geval zijn voor uw kind, dan hoort u dit zo spoedig 

mogelijk. Hebt u voor die tijd een dringende vraag aan de leerkracht, dan kunt u deze natuurlijk stellen. 

Verkeersveiligheid  
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. Wilt u er daarom 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 plekken.  

 

Afmelden overblijf 
Geachte ouders/verzorgers van de overblijfkinderen, 
 
Nogmaals ons verzoek om uw kind elke dag af te melden indien u geen gebruik maakt van de aangemelde 
overblijfdag. Dit geldt ook bij ziekte of andere omstandigheden die u al doorgegeven heeft aan de 
juf/school. 
 
Dus meld de leerling, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de overblijf, voor 11 uur af in het 

Prolessysteem. Een dag(en) vooruit afmelden kan ook in het systeem. 

 

Hoe werkt dit: 

Om uw kind incidenteel af te melden logt u, met uw eerder aangemaakte account, in via 

https://www.overblijfsoftware.nl/login. 

Aan de linkerkant van het scherm kiest u voor het menu  'Aan/Afmelden'. 

Vervolgens kiest u de datum waarvoor u wilt afmelden en klikt u het balkje van 'aanwezig naar afmelden' 

(Zie bijlage overblijfkrant). 

Lukt het niet, stuur dan een mail naar overblijf.claus@gmail.com.  

Zo kunnen wij uw vragen beantwoorden en verder helpen. 

 

De belangrijkste reden is de veiligheid van uw kind(eren). Wanneer de leerling staat aangemeld en niet 

aanwezig is, gaan de medewerkers naar de ouder/verzorger bellen. Dit kost hen tijd en aandacht voor de 

wel overblijvende kinderen. Ook zijn we ondertussen in de onwetendheid waar uw kind(eren) dan is/zijn. 

Bij niet afmelden in Proles wordt deze overblijfdag in rekening gebracht. 

 

Mocht u verder nog onduidelijkheden,  tips of opmerkingen, voor de overblijf hebben dan horen wij deze 

graag. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda kerst, Antoinette Kral 

Coördinatoren Overblijf Prins Clausschool 

http://www.claus.unicoz.nl/
https://www.overblijfsoftware.nl/login
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Letterfeest in groep 3! 
Vrijdag 28 januari ging de feest-vlag uit op het 

Koetshuis, want we hebben alle letters geleerd! 

We maakten een mooie letterpet, zongen het 

letterlied, aten letters en deden een 

letterspeurtocht. Aan het einde van de ochtend 

ontving iedereen een letterdiploma en een groot 

applaus van alle ouders die de kinderen buiten op 

stonden te wachten. 

 

Leesbingo – Heel Claus Leest 
Wist u dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is?  

In de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannend. Het geeft uw kind een kijkje in een compleet 

andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie; boeken lezen stimuleert de 

verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat uw kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal. Daarnaast 

werkt uw kind aan het uitbreiden van de woordenschat en is het goed voor de algehele taalontwikkeling. 

Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, zinsbouw en spelling. En daar 

heeft uw kind op school weer profijt van! Om het lezen en voorlezen van uw kind te 

stimuleren heeft uw kind voor de kerstvakantie een leesbingo 

meegekregen. Heel veel kinderen hebben hun leesbingo 

ingeleverd en zij kregen een prijsje! Ze hebben op allerlei 

verschillende manieren gelezen.  

 

Voor in de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen weer een 

nieuwe leesbingo mee. Alvast veel (voor)leesplezier gewenst! 

Combinatiegroepen 
In december hebben wij u op de hoogte gebracht van de te vormen combinatiegroepen voor aankomend 
schooljaar. Wij zijn blij dat een aantal van u uw voorkeuren en kind-kenmerken met ons heeft gedeeld. 
Wij gaan als team in het voorjaar zorgvuldig puzzelen om op tijd tot een groepsindeling te komen. Wij 
zullen u hierover later dit jaar meer informatie geven. 
Bedankt voor uw medewerking! 
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In het zonnetje… 
In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groepen 5a en 7/8 

zijn deze maandbrief aan de beurt. 

Wij zijn groep 5a!  

Groep 5a is een leuke, enthousiaste groep van 22 kinderen. Juf Janneke is er op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag en juf Angela is er op de vrijdag.  
In groep 5 werken we superhard. Met rekenen maken we bijvoorbeeld grote keersommen zoals 6 x 46 en 
maken we deelsommen zoals 24 : 8. Ook volgen we nu geschiedenis, aardrijkskunde en topografie lessen. 
Zo leren we over de prehistorie en de middeleeuwen, over kaarten en legenda's en hoe planten groeien 
en bloeien. Nieuw in groep 5 is de vrijdagmiddag, maar gelukkig vult juf Angela deze met leuke knutsels 
en proefjes. Wanneer we klaar zijn met onze lessen, werken we aan onze weektaak.  
 
Naast het harde werken is er natuurlijk ook tijd voor plezier.  
Het spel 'weerwolven' is favoriet en dat doen we dan ook als we de groepsbeloning hebben behaald. 
Voetballen is traditie en we hebben bijna wekelijks wel een leuk toneelstukje. De meiden houden van 
tekenen en gezellig kletsen en de jongens gaan graag de muntencompetitie aan in Squla.  

Lachen kunnen we ook heel goed, vooral toen juf Janneke van haar kruk viel... 😳 
 

Groep 7/8 in bedrijf 

Inmiddels is het februari en hebben wij al ontzettend veel samen beleefd dit schooljaar. 

Naast alle nieuwe dingen die we leren, werken we hard en doen we regelmatig gezellige dingen samen. 

Hoogtepunten waren zeker: Een Escape Room spelen in groepjes ( inmiddels 2 x gedaan)  

Kamp met groep 8, Sinterklaas vieren met alle geweldige surprises, de kerst High tea maar ook zeker de 

schilderles die we kregen van Marijke Ridderhof. 

Hieronder een foto-impressie hiervan: 

 
We kijken uit naar de rest van dit schooljaar! 

Groetjes, groep 7/8 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 
In de maand februari starten de volgende leerlingen bij ons op school: Caleb, Lourens, 

Kaj en Siem. We heten ze allemaal van harte welkom op school en wensen ze een fijne 

tijd bij ons! 

Jarig in februari! 

1  Hailey 8 

2 Jurren 6B 

3 Victoria 3A 

3 Jonathan 5B 

3 Kiki 1/2A 

4 Luuk 5A 

10 Amir 3A 

13 Julian 3A 

13 Liz 5B 

19 Daley 3A 

19 Fleur 7/8 

20 Thijs 5A 

23 Rosalie 1/2C 

23 Tygo 6A 

23 Owen 1/2B 

25 Oliver 4B 

25 Jasmine 5A 

28 Hadia 3B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda februari 2022 

4 OKR mee naar huis (groep 8) 

07-11 Week van de OKR-gesprekken 

11 Unicoz onderwijsdag, alle leerlingen vrij 

18 Rapport mee 

21-25 Week van de voortgangsgesprekken* 

28-04 mrt Voorjaarsvakantie 

http://www.claus.unicoz.nl/
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SAVE THE DATE 
In maart krijgt u weer een update vanuit werkgroep Lustrum. 

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

