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Maandbrief                         April 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

Vredesduif gemaakt door de groepen 3 

 

 

 

 

 

 

 

Claus’ got talent 

IKC Prins Claus is met de leerlingen actief bezig om iets te doen voor de gevluchte kinderen en 

gezinnen uit Oekraïne. Het is zo mooi om te zien dat er in diverse groepen spontane acties zijn 

opgepakt, maar ook onze gezamenlijke actie verloopt erg goed. Wat fijn om te zien dat er al 

ontzettend veel toiletartikelen zijn ingezameld voor de vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

Het voelt een beetje dubbel om als school voorbereidingen te treffen voor ons Lustrum, toch 

vinden we het belangrijk om voor de kinderen van IKC Prins Claus er een feestelijke periode 

van te maken. Dit hebben ze ook wel verdiend! 

 

 

Gisteren is de Engelse week gestart. Wat leuk om de kinderen en ouders Engels te horen praten. Het 

thema van deze week is “English around the world”. De expertise groep heeft de leerkrachten van leuke 

tips voorzien. Op de website en op facebook zullen komende week leuke foto’s van deze reis rond de 

wereld te zien zijn.  

 

Wij zijn trots om te zien dat iedereen zijn talenten inzet voor de wijk en  

schoolactiviteiten.  

  

Hartelijke groeten, 

Zerrne Gerardus  

Directie IKC Prins Claus   

 

 

Save the date 

Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande belangrijk data. 

Disco:   13 mei   

Lustrumweek:   16 mei - 20 mei 

Avondvierdaagse:  30 mei t/m 2 juni 
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Impressie studiedag   

Onze studiedag stond in het teken van de speerpunten van de school. We zijn 

met elkaar bezig geweest om meer te leren over Engels in het onderwijs en 

extra scholing te volgen over EDI. Wij zijn hierin meegenomen door 

gastsprekers. Dit heeft ons enthousiast gemaakt en inspiratie gegeven om 

weer door te geven aan de leerlingen van de school. Leuk dat onze adjunct 

Helgamarie ook aanwezig kon zijn.  Zij start op school na de meivakantie.  

 

Verkeersweek 

Vorige week hadden we verkeersweek. Deze week hebben we ons bezig   

gehouden met de verkeersveiligheid in en om de school, regels van het 

verkeer en handelen in verkeerssituaties. Ook hebben bepaalde groepen op 

het schoolplein heerlijk met de fiets geoefend.  

 

Parkeersituatie Florasingel 17a 

Fijn dat het rondom het Straspad soepel verloopt met het parkeren in de 

parkeervakken. We hebben van de buurtbewoners rondom Florasingel 17a 

het verzoek gekregen of ook ouders/verzorgers daar graag in aangegeven 

parkeerplekken willen parkeren. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Verkeersexamen 

Dinsdag 29 maart was een spannende dag voor de leerlingen uit de 

groepen 7. Deze dag hadden zij het theoretisch verkeersexamen. Vrijdag 

31 mei hebben de leerlingen het praktijkexamen en mogen ze de geleerde 

theorie toe gaan passen in de praktijk. 

Heel veel succes kanjers!  

 
Gevonden voorwerpen 
We hebben op school weer veel gevonden voorwerpen liggen. Tot aan de meivakantie hangen we ze, bij 
mooi weer, aan het hek. Mocht u iets kwijt zijn, kijk dan vooral even. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Fasten your seatbelts! 

Pak je koffers maar vast in en maak je klaar voor het event van het jaar. 
Over enkele weken is het zo ver en gaan we met de hele school op wereldreis. 
De feestweek wordt geopend met een disco op vrijdag 13 mei. Hoe de reis er verder uit zal zien is 
vormgegeven in het reisschema. 

Ook hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 een brief meegekregen waarmee u zich kunt 
inschrijven voor de vossenjacht van maandagmiddag 16 mei. Wilt u meedoen? Lever dan uw 
inschrijving in voor dinsdag 19 april. 

Sponsor(s) gezocht 
Zijn er ouders, verzorgers die het leuk vinden om producten te sponsoren voor het zomerfeest bv. 
Voor het rad van fortuin? Of een financiële bijdrage willen/kunnen doen? Dan zouden wij dat erg 
waarderen. Wij willen als dank uw advertentie plaatsen in onze maandbrief. Neem gerust contact 
met ons op via directie@claus.unicoz.nl. Alvast bedankt!  

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Koningsspelen  
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen met als thema “Voel je fit”. Wanneer jij je fit 
voelt, voel jij je fijner en is alles leuker. Wij kijken er naar uit om er met de kinderen 
een sportieve en gezellige dag van te maken.  Alle kinderen zullen deze dag op het 
Straspad aanwezig zijn, ook de groepen 3. Om 8:50 uur openen we gezamenlijk de 
Koningsspelen met het nummer van Kinderen voor Kinderen. Hierna starten we in de 
klas met een gezond ontbijt. Verdere informatie volgt nog.  
Sportieve groet van de werkgroep Koningsspelen. 

 
Combinatiegroepen 2022-2023 
Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over groepsindeling en leerkrachtindeling. Ook krijgen wij 
vragen of er al meer informatie is over de combinatiegroepen. Wij begrijpen dat ouders dit zo snel 
mogelijk willen weten. Wij verwachten na de meivakantie hier meer over te kunnen delen met de 
betreffende ouders. Net als voorgaande jaren zullen wij de komende formatie delen in de laatste 
maandbrief van het schooljaar.  
 

Vakantierooster 
Hierbij ontvangt u vast het vakantierooster voor komend schooljaar, 2022-2023.  

  

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

Pasen 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 
Zodra de studiedagen en margedagen voor komend schooljaar bekend zijn, zullen wij deze ook met u 
delen. 
 

  

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

Zoetermeerse Korfbalvereniging Meervogels 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer.  
Bij ons kan iedereen op zijn/haar eigen niveau hockeyen. 
Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je welkom op de 
kennismakingslessen. Die worden gegeven door onze eigen junioren. 
Zondag 8 mei 2022 is de eerste training. 
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Dan ben je welkom!  
Je betaalt € 5 per les. 
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig!  
Er zijn hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
Inschrijven en meer informatie via www.kennismakingscursus.nl.  

 

 
 
  

http://www.claus.unicoz.nl/
http://www.kennismakingscursus.nl/
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Wereldrecordpoging draaiende wieken  
Alle molens in Nederland draaien op 9 april tussen 11 en 
12 uur! De molenaars die aangesloten zijn bij het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars, willen een recordpoging doen 
om alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te 
laten draaien. Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars het 50-jarig jubileum en hebben hierom het 
jaar 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar! 
 
Vrijwillig Molenaar Lia van der Kruyk, moeder van Ian en 
Victoria, doet ook mee met haar molen: De 
Schaapweimolen te Rijswijk. Belangstellenden tussen de 6 
en 99 jaar zijn op deze dag welkom op de draaiende 
molen, tussen 10:00 en 14:00 uur. I.v.m. de gevaarlijke 
tandwielen mogen kinderen alleen met begeleiding naar 
binnen.  
 

 

In het zonnetje… 

In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. Groep 6a is deze 

maandbrief aan de beurt.  

 

 

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

http://www.claus.unicoz.nl/
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In de maand maart starten de volgende leerlingen bij ons op school: Olivier. 

We heten ze allemaal van harte welkom op school en wensen ze een fijne tijd bij ons! 

Jarig in april! 
 

4 Novi 1/2A 

5 Pien 5A 

6 Lilly 8A 

7 Kenza 1/2B 

7 Steff 3B 

10 Robin 5A 

10 Enzo 4A 

10 Emmelie 5A 

12 Prudence 1/2C 

13 Thomas 3B 

15 Julia 1/2C 

16 Chloë 1/2B 

16 Roan 7/8 

17 Maurits 6A 

18 Nordin 8A 

18 Filip 6B 

19 Syenna 5B 

20 Daniël 7A 

24 Vigo 5A 

26 Sare 1/2B 

28 Jasper 7/8 

28 Man Wai 6B 

29 Fleur 1/2A 

30 Bram 3B 

30 Fay 3B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda april 2022 

28 maart - 01 april Verkeersweek 

4 april - 8 april Engelse week 

15 april Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 

17 april - 18 april Pasen (alle kinderen vrij) 

22 april Koningsspelen 

Groep 5 t/m 8 om 14.30 vrij, continurooster (sportdag) 

25 april - 06 mei Meivakantie 

 
  

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

