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Maandbrief                         mei/juni 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IKC Prins Claus bruist! 
Wat hebben we leuke weken gehad met elkaar. We gaan de laatste weken van het schooljaar 2021-2022 
in. Omdat er nog heel wat op het programma staat, zijn dit drukke weken voor leerlingen, leerkrachten en 
directie. Rapporten, CITO’s, pré-adviezen, verkeersexamen... genoeg te doen! 
 
Met name de voorbereidingen voor het volgend schooljaar zijn in volle gang, waaronder het maken van 
de kalender, de groepsindeling en de leerkrachtbezetting regelen. Concreet kunnen we hier op dit 
moment nog niets over zeggen. Wij verwachten hier in juni meer over te kunnen delen. 
 
Hartelijke groeten, 

 

Zerrne Gerardus en Helgamarie van der Welle  

Directie IKC Prins Claus   

 

Laatste periode op de basisschool 
Voor groep 8 breekt de laatste periode op de basisschool aan. De IEP-eindtoets is achter de rug. Dit 
hebben zij super goed gedaan. Nu is de focus op de EINDMUSICAL. Audities zijn gedaan, de rollen zijn 
verdeeld en nu is het oefenen geblazen. Er moeten kostuums geregeld worden, decors geschilderd 
enzovoort…… Gelukkig is er veel hulp. Samen met de groep kijken wij erg uit naar hun optreden.  
 

CITO-toetsen en rapporten 
Van maandag 30 mei tot en met vrijdag 17 juni worden bij de kinderen toetsen afgenomen.  
Houdt u hierbij rekening met afspraken buiten school. 
 
De informatie die uit deze toetsen komt, gebruiken wij om uw kind ook bij de start van het nieuwe 
schooljaar goed te kunnen begeleiden. De uitkomst van deze toetsen krijgt u bij het 2e rapport. De 
leerlingen krijgen op 24 juni het rapport mee. In de week van 27 juni zijn er facultatieve 10-
minutengesprekken.  
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English week  

We traveled around the world during this English week. 
The whole week children learned about countries, jobs 
and travelling. They made themselves experts on their 
subject. They read, talked and sung in English. Also, they 
participated in the ‘English sweets in the jar’ contest. 
Everyone guessed how many pieces of sweets they 
thought were in the jar. The winners got their own little 
jar of English sweets. At the end of the week every class 
had a delicious High Tea. We would like to thank the OR 
for all their help. We’ve had so much fun!   

 
 
Paasviering 

De schooldeuren gaan open en… wauw! Wat zijn de 
kinderen en leerkrachten op hun paasbest gekleed! 
Vol energie en enthousiasme komen de kinderen 
binnen, klaar voor de paasviering. In de klas werd het 
paasontbijt (verzorgd door de OR) genuttigd. Na het 
ontbijt was het tijd om naar de aula te gaan. Er waren 
drie diensten, voor elke bouw één. Elke groep 
had iets voorbereid om te laten zien of te laten 
horen. Dominee Gerda leidde de paasdienst en 
vertelde ons over het paasverhaal. Wat was het 
fijn om dit paasfeest met iedereen te kunnen 
vieren. Bedankt! 

 
 
Koningsdag  
Wat een feest! Met alle leerlingen en leerkrachten op het plein openden we de 
Koningsspelen. Veel ouders bleven kijken. We trapten de dag af met het koningsdaglied 
‘Fit top 10’. Na deze feestelijke dans hebben de kinderen genoten van een ontbijt, verzorgd 
door de OR. Heel erg bedankt daarvoor!  
 

Eenmaal de magen gevuld, was het tijd om te gaan sporten. Er waren 
leerlingen van het ONC om de spellen te 
begeleiden. Zo was er Konings kat en muis, fopbal, 
het letterspel, stopdans, koning McDonald en nog 
veel meer activiteiten. ’s Middags hebben de 
midden- en bovenbouw geknutseld en spelletjes 
gespeeld. Een sportieve en geslaagde dag!  

 
Tevredenheidspeiling  
In april hebben wij bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek gedaan. Mooi 
om te zien dat wij van de leerlingen een 8,5 krijgen als rapportcijfer! Intern zullen wij met de informatie 
die hieruit voortgekomen is aan de slag gaan. Er is altijd ruimte voor verbetering. Wanneer u hier meer 
over wilt lezen, verwijzen wij u door naar www.scholenopdekaart.nl. Daar staan de gemiddelde cijfers per 
vraag. 
 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Combinatiegroepen  
In december hebben wij u op de hoogte gebracht van de te vormen combinatiegroepen voor aankomend 
schooljaar. In de maandbrief van februari is hier nogmaals kort aandacht aan besteed. Momenteel zijn we 
bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. De eerste week van juni ontvangen de betreffende ouders 
de verdeling en een begeleidende brief.  
 
 
Techniekdag 
Vrijdag 3 juni is het techniekochtend op IKC Prins Claus. Deze ochtend zullen de kinderen aan de slag gaan 
met proefjes. Er zal veel aan bod komen in de verschillende groepen. Zo zijn er groepen die aan de slag 
gaan met statische elektriciteit, luchtdruk, waterproefjes en nog veel meer. Tijd om te ontdekken! 

 
 
Verkeersexamen groep 7 
Voor de meivakantie zijn alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor het theoretisch deel van het landelijk 
verkeersexamen. Gefeliciteerd!  Vandaag laten de leerlingen zien of zij al deze theoretische kennis in de 
praktijk kunnen toepassen, via het afleggen van een fietsproef; een fietsroute door Zoetermeer met 
diverse verkeersknooppunten. Als de kinderen dit ook behalen, krijgen zij hun officiële verkeersdiploma 
van Veilig Verkeer Nederland. We zijn benieuwd naar de uitslag! 

 
 
 
In het zonnetje 
Deze maand willen wij graag alle hulpouders, OR leden, MR leden en TSO 
medewerkers in het zonnetje zetten. Jullie helpen de school waar het kan, dit 
met succes! Vele handen maken licht werk, iets wat jullie ons keer op keer laten 
zien. De hulp en inzet die de school mag ontvangen verdient meer dan een 
zonnestraal. Hierbij een zonnetje voor alle hulp! 
 
 

 
 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Vooruitblik Lustrumnieuws 
We hebben een fantastische lustrumweek gehad.  
Om de avonturen van deze week samen te vatten 
komt er een eenmalige editie van het  
Lustrumnieuws! Het Lustrumnieuws bevat alle  
nieuws- en feestupdates, een stukje geschiedenis  
van IKC Prins Claus en een bedankje aan alle  
sponsoren.  
 
Het (online) krantje start met een duik in de  
geschiedenis van onze school. We bestaan nu 30  
jaar, maar hoe is het allemaal begonnen? 
 
Vervolgens kunt u per lustrumdag het  
nieuws lezen. Hierin vindt u hoogtepunten en  
leuke foto’s.  
 
Het lustrumfeest hadden we nooit zo gaaf 
en groots kunnen maken zonder onze  
sponsoren. Deze willen wij dan ook graag  
bedanken.  
 
Nieuwsgierig geworden? Het duurt niet lang meer 
voor u het Lustrumnieuws ontvangt. Het is zeker iets  
om naar uit te kijken! 
 
 
 

 

Agenda mei/juni 2022 

25 april - 06 mei Meivakantie 

13 mei Disco-feest 

16 – 20 mei Lustrumweek 30 jaar  

25 mei Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

26 – 27 mei Hemelvaart 

30 mei – 2 juni  Avondvierdaagse 

30 mei – 17 juni CITO-toetsen 

31 mei Praktisch fietsexamen groep 7 

3 juni Techniekochtend 

05 – 06 juni Pinksteren 

13 juni Informatieavond VO groep 7 

20 – 24 juni Verkeersweek 

24 juni Rapport mee + pré-advies groep 7 

27 juni – 1 juli Week van de pré-adviesgesprekken groep 7 

Week van de facultatieve 10-minutengesprekken 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

In de maand mei en juni starten de volgende leerlingen bij ons op school:  

Olivier, Fitz, Mees, Joris, Zoey, Zoë en Benthe. 

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

 

                   Jarig in mei!      Jarig in juni! 

 

 

 

2 Loïs 8A 4 Liam 6B 

3 Emmanuel 1/2B 5 Amelia 5A 

3 Jackie 1/2B 5 Daniël 5B 

4 Marissa 7/8 5 Man Chung 8A 

5 Casey 7A 6 Nathan 4A 

5 Inaya 6B 7 Steijn 7/8 

5 Claire 1/2A 7 Vajènne 6A 

7 Tim 6A 11 Annabel 8A 

10 Hannah 5B 13 Jayson 6B 

10 Olivier 5A 14 Tessa 1/2B 

11 Dani 1/2A 14 Brandon 4A 

11 Liam 1/2C 15 Jari 7A 

12 Laurens 3B 16 Fabian 1/2A 

12 Siem 3B 16 Nienke 7/8 

14 Connor 5A 17 Roy 4B 

14 Damla 8A 17 Fleur 1/2C 

16 Ella 4A 18 Defne 6A 

17 Matthijs 5B 19 Storm 7/8 

18 Glenn 1/2C 19 Anna 4B 

20 Gianni 7A 21 Jace 1/2B 

20 Martin 7/8 21 Maiko 7A 

22 Anastasia 7/8 21 Dewy 5A 

24 Iza 5A 22 Mia 3B 

25 Xander 3A 22 Chloë 1/2B 

25 Floortje 3B 23 Tess 6B 

26 Quin 1/2A 23 Anna 7/8 

29 Emma 1/2A 24 Cas 6A 

29 Emir 8A  24 Niels 4A 

30 Souhaila 1/2C 24 Yade 1/2B 

30 Ivy 8A 25 Mack 1/2C 

31 Julian 7A 26 Martijn 3B 

31 Lara 5A 28 Tarkan 1/2C 

   28 Jessie 1/2B 

   29 Rayvano 7/8 

    

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

