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Maandbrief                         Maart 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

Samen sterk 

In een jaar waarbij wij ons 30 jaar bestaan vieren vinden wij het heel belangrijk om ook stil te staan bij het 

verschrikkelijke nieuws: oorlog in Oekraïne. Het grijpt ons heel erg aan dat de inwoners van Oekraïne 

opeens niet meer veilig zijn en moeten vluchten. Het is nauwelijks voor te stellen dat je, zeker als kind, 

door oorlog en geweld alles moet achterlaten. We kunnen ons voorstellen dat er kinderen op school zijn 

die de vluchtelingen uit Oekraïne willen helpen.  

 

Hierom wil IKC Prins Claus samen met de kinderen en met de kerken in de wijk een aantal kindgerichte-

acties uitzetten om als school de vluchtelingen van Oekraïne te steunen. Hier gaan wij de komende 

periode mee aan de slag, door iets voor hen te maken en door producten voor hen in te zamelen. U 

ontvangt hier binnenkort informatie over. Ons hart gaat uit naar hen in nood. 

 

Hartelijke groeten, 

Zerrne Gerardus 

Directie IKC Prins Claus 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Helgamarie van der Welle-Wiersma, 59 lentes jong. Ik ben blij 

met de kans die ik krijg om de komende jaren aan de slag te gaan als  

adjunct-directeur op het IKC Prins Claus. Ik kijk terug op fijne gesprekken met 

de sollicitatiecommissie en heb er alle vertrouwen in om een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van de school. Om mij alvast een beetje te leren 

kennen, vertel ik iets over mezelf.  Ik ben getrouwd met Rob en we wonen al 

jaren in Pijnacker. Daar zijn ook onze drie zoons opgegroeid en de oudste 

twee wonen ondertussen zelfstandig. 

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in de kerk, speel altblokfluit in een 

muziekgroepje en zing in een oratoriumkoor. En tussendoor probeer ik ook nog 

een uurtje in de sportschool door te brengen. Mijn werkzame leven kent vele variaties. Ik 

ben begonnen als juf van groep 5 in Zuid-Afrika. Daarna heb ik op verschillende basisscholen in het 

noorden en oosten van Nederland lesgegeven aan verschillende groepen. Toen we in Pijnacker gingen 

wonen, heb ik op een basisschool in Berkel de stap gemaakt van leerkracht, via remedial teacher naar 

intern begeleider. En de laatste 12 jaar ben ik werkzaam in Den Haag op een grote basisschool als intern 

begeleider met managementtaken.  Juist het samenspel tussen team, ouders en kinderen geeft mij 

energie. Ik geniet ervan om in de school de kinderen te zien glimmen van trots wanneer ze weer een 

stapje in hun ontwikkeling hebben gezet. Ik word blij van ouders die vol vertrouwen hun kind, hun 
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kostbaarste bezit, aan een lieve juf overdragen voor een paar uur per dag. Dat besef is mij kostbaar. Hoe 

blijven we met elkaar bouwen aan dat vertrouwen? Daar wil ik graag mijn mogelijkheden voor inzetten.  

 

Vanaf 1 mei zal ik mij dan ook volledig onderdompelen in de school om zo iedereen te leren kennen. 

Willen jullie nog meer weten van mij en mijn drijfveren, schroom dan niet om me aan te spreken, want 

juist in samenspel wordt kwalitatief goed onderwijs gevormd. 

 

Beste leerlingen, ouders en collega’s,  

Mijn naam is juf Loïs, ik ben 21 jaar en ben super blij en trots dat ik vanaf 7 

maart werkzaam ben bij de kleuters als onderwijsassistent. Ik woon zelf in 

Zoetermeer en heb de opleiding onderwijsassistent gedaan. Altijd al heb ik juf 

willen worden of iets willen doen met kinderen. Het spelen en leren met 

kinderen is mijn passie. Ik haal er voldoening uit om kinderen iets te leren en 

goed te laten voelen. Ik sta open voor veel verschillende ideeën en ben erg 

creatief en geduldig.  

 

Ik kijk ernaar uit iedereen goed op deze school te leren kennen. Ik hoop met 

iedereen een leuke en fijne tijd te beleven hier! 

 

Save the date 

Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande belangrijk data. 

Verkeersweek:  28 maart - 1 april  

Engelse week:  4 april - 8 april 

Disco:  13 mei   

Lustrumweek:  16 mei - 20 mei 

 

Aankondiging disco 

Afgelopen 4 februari zou de jaarlijkse disco zijn, dit kon helaas niet doorgaan vanwege de 

coronamaatregelen. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe datum en dit was zo makkelijk nog niet. 

We zijn uitgekomen op vrijdag 13 mei, een mooie start van de lustrumweek. Wij hebben er al helemaal 

zin in! Vriendelijke groeten namens de werkgroep disco; leerkrachten en OR.  

Aankondiging Engelse week 

De expertise groep 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 expertise groep Engels,  

Brenda, Sarah, Anne-Marie en Jenneke 
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In het zonnetje… 

In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groepen 4a en 8 

zijn deze maandbrief aan de beurt. 

 

Groep 4a 

Dag allemaal, deze maand staat groep 4a in het zonnetje. Wij zijn een groep die 

bestaat uit 20 kinderen en krijgen les van juf Kim. Na de voorjaarsvakantie komt 

Mees bij ons in de klas dat vinden wij allemaal erg leuk, dan zijn we met 21. In januari 

kregen wij opeens bezoek van muizen in de klas. Zij wilden heel graag weten wat wij 

allemaal in de klas leren. Via hun muizensite vertellen wij dat elke week aan de 

muizen. De kinderen hebben er inmiddels een hele straat van gemaakt, zo hebben we 

een muizenschool, een speelhuis, nieuwe bewoners en nog veel meer. Kortom een 

hele straat: de Disneystraat. 

 

Met rekenen hebben wij al sprongen tot en met 100 op de getallenlijn, meten 

met een liniaal en splitssommen geleerd.  Nu zijn wij bezig met het leren van de 

steunkeersommen van de tafel van 2, 5 en 10. Ook met taal leren wij in groep 4 

erg veel. Wij leren hier al veel woordsoorten, zoals: het lidwoord, bijvoeglijk 

naamwoord, zelfstandig naamwoord en ook het werkwoord hebben wij al 

gehad. Verder knutselen wij graag op de donderdagmiddag en doen wij muziek. 

Pas geleden hebben wij het complimentenlied geleerd, daar zat zelfs een stukje 

rap in. Dat ging wel heel snel. Met de Kerst hadden wij een lip dub gemaakt op 

het lied “Niets is cooler dan Kerstmis”. Wij genieten van de kleine dingen, zoals 

een regenboog die wij zien op weg naar de gym. Wij kijken er naar uit om nog 

veel meer te leren in groep 4.  
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Groep 8a 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij, Azra, Oumayma en Hailey schrijven dit keer een stukje voor de maandbrief namens groep 8A, hierin 

vertellen wij wat wij van onze klas vinden en hoe het tot nu toe allemaal gaat. Wij vonden het jammer dat 

we vanwege corona maar 1 school hebben bezocht, het ONC Parkdreef. Maar sommige kinderen zijn 

gelukkig nog zelf scholen gaan bezoeken. Wij zijn afgelopen maand naar het Stadstheater geweest, daar 

hadden we een voorstelling gezien dat over de Gouden Koets ging. Er zat veel leerzame informatie in. Wij 

verheugen ons allemaal erg op de musical. We zijn allemaal nieuwsgierig naar het onderwerp. Juf Anita is 

heel erg goed in grappen maken, vooral flauwe grappen. Altijd legt ze alles erg goed uit en helpt kinderen 

die dat nodig hebben. In de klas gaat het op dit moment erg goed. Er hangt een fijne sfeer. Er is amper 

ruzie maar af en toe valt er iemand tijdens het voetballen. Oumayma had gewonnen met de 

voorleeswedstrijd in de klas, daarna had ze gewonnen van de school. Nadat ze van de school had 

gewonnen ging ze door naar de bibliotheek, ook daar heeft ze gewonnen. We wensen haar allemaal veel 

succes bij de provinciale finale.  

 

Groeten van Oumayma, Hailey en Azra namens heel groep 8A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

In de maand maart starten de volgende leerlingen bij ons op school:  

Noor, Midas, Mees en Siem. We heten ze allemaal van harte welkom op school 

en wensen ze een fijne tijd bij ons! 

 

  

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


 

 

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

 

Jarig in maart! 
 

1 Djayden  4A 

3 Jaelynn  1/2C 

4 Sanne  1/2B 

5 Faylinn  8A 

7 Djezz  5A 

10 Lieke  1/2A 

11 Milan  5A 

11 Eliza  1/2C 

12 Ian  4B 

13 Zoë  1/2B 

17 Sam 1/2C 

17 Kaj  1/2B 

17 Lola  3B 

18 Maud  1/2C 

18 Dylan  7/8 

18 Famke  8A 

18 Marleen  1/2A 

25 Milo  3A 

27 Badr  8A 

28 Lieke  3A 

29 Delissa  8A 

30 Carel 1/2B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda maart 2022 

28 februari - 04 maart Voorjaarsvakantie  

09 maart Luizencontrole 

16 maart Studiedag, alle groepen vrij 

21 maart MR-vergadering 

23 maart Kom in de klas 

28 maart - 01 april Verkeersweek 

4 april - 8 april 

 

Engelse week 
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