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Maandbrief                         juli 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Aftellen.. 
Het aftellen tot aan de zomervakantie is begonnen… Vorige week zijn de rapporten meegegaan. Wat 
hebben de kinderen hard hun best gedaan. Ze mogen trots zijn op de resultaten en kunnen nu bijna 
genieten van een welverdiende vakantie. En ondertussen mogen ze vol trots aan een ieder hun rapport 
presenteren. Verder zijn we nog aan het nagenieten van de lustrumweek ter ere van ons 30-jarig bestaan. 
Wij hopen dat u, net als wij, genoten heeft van de filmpjes en de Lustrumkrant, als blijvende herinnering. 
Het is zo fijn dat we dat met elkaar hebben kunnen meemaken!  
 
En dan is het bijna vakantie en sluiten we het schooljaar af met de musical van groep 8 en de 
verschillende uitzwaai- en welkomstmomenten voor de verschillende groepen. 
 
Vanuit de directie wensen we u allen alvast een gezellige laatste schoolweek en een fijne, ontspannen 
vakantie toe! 
 
Hartelijke groeten, 
Zerrne Gerardus en Helgamarie van der Welle  
Directie IKC Prins Claus   

 
Pensioen 
Na jaren met plezier te hebben gewerkt op IKC Prins 
Claus heeft juf Angela ervoor gekozen om alvast heerlijk 
te genieten van haar vrije tijd. Zij stopt met werken en 
zal veel vaker van de natuur kunnen genieten. Wij 
hebben juf Angela leren kennen als een collega met een 
sterke werkethos, zij is behulpzaam, betrouwbaar en 
ontzettend creatief. Wij willen haar bedanken voor al 
haar inzet. 
We hopen haar af en toe nog eens te zien!  
Juf Angela heeft op woensdag 6 juli haar laatste werkdag 
in groep 3 en op vrijdag 8 juli in groep 5. 
 
Juf Ingrid heeft een groot hart voor IKC Prins Claus, niets 
is haar teveel. Wij hebben eigenlijk in november vorig 
jaar afscheid van haar genomen. Maar zoals zij is, heeft 
zij zich weer aangeboden om ons uit de brand te helpen 
het afgelopen half jaar. Wij zijn hier erg dankbaar voor. 
Nu nemen wij opnieuw afscheid van juf Ingrid. Wij zullen haar ‘drive’ en creativiteit erg missen. Wie gaat 
er nu nog met een gek hoedje op les geven?  
Juf Ingrid werkt op maandag 4 juli voor het laatst in groep 1-2B.  
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Even voorstellen 
Hoi,  
Mijn naam is Serena Hoogduin, 27 jaar oud en sinds vorig jaar woonachtig in 
Zoetermeer. In mijn vrije tijd dans ik graag en vind ik het leuk om spellen te 
spelen. 
Momenteel werk ik nog op OBS Dr. Willem Drees in Den Haag, als leerkracht 
van groep 1. Na de zomervakantie zal ik op IKC Prins Claus starten, in de 
functie van leerkracht van groep 1-2B. 
Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging en hoop iedereen snel te leren 
kennen! 
Groetjes, 
Serena 

 
Hallo,  
Mijn naam is Eva van der Horst- Fahner en ik kom het team versterken. De 
afgelopen vijf jaar heb ik gewerkt op een basisschool in Den Haag, maar nu ben ik 
opzoek naar een nieuwe uitdaging. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het sporten. 
Ik speel al sinds mijn jeugd volleybal en ik ben elk weekend in de zaal te vinden. 
Naast het sporten, doe ik graag spelletjes met vrienden, ontdek ik de omgeving 
op de fiets en vind ik het heerlijk om op de bank te ploffen met een goede serie 
of film. 
Ik woon nu ongeveer 5 jaar in Zoetermeer, samen met mijn man en onze kat. In 
de vakanties ga ik graag naar het buitenland. In de winter ben ik op de piste te 
vinden en in de zomer ga ik graag in de bergen wandelen of ben ik op het strand 
te vinden. Ik heb ontzettend veel zin om na de zomervakantie op IKC Prins Claus 
te beginnen. 
Groetjes, 
Eva 
 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Shirley en ik ben vorig jaar afgestudeerd aan Windesheim 
Flevoland. Ik ben geboren en getogen in Lelystad, maar ben een paar 
maanden geleden voor de liefde verhuisd naar Zoetermeer. 
Ik vind het hartstikke leuk om te leren; nieuwe inzichten en kennis op te 
doen. Het leren van iets nieuws, geeft mij een goed gevoel wat ik graag 
wil delen met anderen. Het geeft mij een nog beter gevoel om te zien 
dat ik iets geleerd heb aan een ander. Leerkracht worden was dus een 
makkelijke keuze. Ik heb de keuze gemaakt voor het basisonderwijs. Ik 
merk dat ik makkelijk en goed om kan gaan met kinderen, voornamelijk 

de jongere doelgroep. Ik ben van mening dat leerkracht zijn een waardevol beroep is. Ik kan genieten van 
de ontwikkeling van kinderen. Ik haal er veel voldoening uit om diegene te zijn, die een kind helpt te 
ontwikkelen. 
De aspecten die ik belangrijk vind in het onderwijs, sluiten aan bij het onderwijsconcept van IKC Prins 
Claus. Zo vind ik het belangrijk dat ieder kind er mag zijn. Dat ieder kind zich mag ontwikkelen en dit op 
een veilige plek kan doen. Ook vind ik het belangrijk dat niet alles vanuit de leerkracht komt, maar dat 
leerlingen overal bij betrokken zijn. De leerling overal bij betrekken houdt in dat zij actief betrokken zijn 
bij de missie van de klas, de gedragsregels en de doelen in de groep, in de school en op persoonlijk 
niveau. Ik heb veel zin in het aankomend schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Shirley Venverloo 
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Hallo allemaal 
Mijn naam is Mariska Charbo. Samen met mijn man en onze 
dochter van 12 wonen we in Zoetermeer. Na ruim 13 jaar ervaring 
in de kinderopvang ben ik zelfstandig ondernemer geworden en 
heb ik een atelier voor kinderen opgericht. Workshops op scholen, 
creatieve feestjes en af een toe een festival werden en zijn nog 
steeds mijn werkveld.   
Vanuit m’n creatieve werk werd ik gevraagd om in het 
basisonderwijs te werken. Dit doe ik nu ruim 4 jaar. Na het 
begeleiden van groepjes kinderen en extra bijles tot het lesgeven in 
groep 1, is het nu tijd voor een nieuwe stap. Ik kijk er naar uit om 
op IKC Prins Claus te starten in groep 3 samen met mijn duo-
collega Bianca van der Zwan.   
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief en creatief bezig. Ook ben ik te vinden in mijn (moes)tuin tussen de 
bloemen en planten, in het theater of als coach bij het hockeyteam van mijn dochter.  
 
 

Hoi 
Mijn naam is Bianca van der Zwan. Getrouwd en moeder van drie 
kinderen in de leeftijd van 4, 7 en 8 jaar. In het weekend of op vrije 
dagen trekken we er graag als gezin op uit: lekker uitwaaien langs 
het strand, een wandeling maken in het bos of met elkaar een 
dorpje of stad bekijken. Daarnaast vind ik het leuk om lekker 
creatief bezig te zijn.  
Na ruim 17 jaar op een school in Scheveningen gewerkt te hebben, 
heb ik 3 jaar geleden de overstap gemaakt naar een school in 
Zoetermeer.  
Mijn werkervaring ligt vooral in de onder -en middenbouw. Daar ligt 

ook echt mijn hart! Groep 3 is voor kinderen vaak een heel leuk, maar ook spannend jaar. Ze gaan per slot 
van rekening echt leren lezen en schrijven. Om in dat proces een stukje met ze mee te mogen lopen en ze 
te begeleiden, beschouw ik als een groot voorrecht!  
Ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar te starten op IKC Prins Claus en samen met mijn collega Mariska 
Charbo ( waar ik de afgelopen 3 jaar al mee samen heb gewerkt op mijn vorige school) de nieuwe 
gezichten te zijn bij groep 3.  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Mijn naam is Chantal, ik ben 43 jaar en ik woon samen met mijn kat in 
Delft.  Ik houd van sporten, musicals, formule 1 en ik ga graag met mijn 
vrienden ergens wat drinken. Carnaval mag ook niet ontbreken. 
Misschien kennen sommige ouders/kinderen mij al omdat ik vrijwilliger 
was bij FC Zoetermeer. Na mijn opleiding SPW heb ik altijd al een 
ondersteunende functie willen hebben in het basisonderwijs. Ik ga mij 
de komende maanden hier verder in ontwikkelen. Op dit moment ben 
ik werkzaam als onderwijsassistent bij Onderwijs Wijzer. Ik werk daar 
met kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen en ondersteun hen 
met een zinvolle dagbesteding, zodat zij weer een toekomstperspectief 
krijgen.  
Ik heb superveel zin om aankomend schooljaar stage te lopen bij IKC 
Prins Claus. Ik zal in diverse groepen ondersteuning bieden.  
Groetjes, Chantal 
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Afscheid groep 8 
Groep 8 is de afgelopen weken druk aan het oefenen geweest voor de musical. Binnenkort mogen ze de 
voorstelling opvoeren voor de kinderen op school en voor hun ouder(s) en/of verzorger(s). Wij wensen 
groep 8 onwijs veel plezier met het spelen van de musical en alvast succes op het voorgezet onderwijs! 
 

Inloopmoment nieuw schooljaar 
Op vrijdag 19 augustus zijn de kinderen van harte welkom om hun nieuwe lokaal te verkennen, samen 
met hun ouders. Op deze manier kunnen ze hun nieuwe leerkracht ontmoeten en alvast zien waar hun 
plekje in de klas is voor het nieuwe schooljaar. De inloop zal tussen 16.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden 
op beiden locaties (Het hoofdgebouw, Straspad 1 en Het Koetshuis, Florasingel 17a).  

 
Gevonden voorwerpen 
In de week voor de zomervakantie, afhankelijk van het weer, zullen wij alle gevonden voorwerpen over 
het hek van het schoolplein hangen. Wilt u kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit? Tot die tijd staat de 
witte mand met gevonden voorwerpen in de hal, tegenover groep 8. De kinderen mogen daar uiteraard 
alvast een kijkje in nemen! Wat niet wordt meegenomen, doneren we aan het goede doel. 
 
Herhaling vakantierooster en kalender schooljaar 2022-2023 
Hieronder ziet u nogmaals het vakantierooster voor schooljaar 2022/2023. In de bijlage vindt u de 
kalender met de overige margedagen en andere activiteiten. 

 
 
Stoeptegels  
In de Lustrumweek hebben alle kinderen van de school meegedaan aan de ontwerpwedstrijd voor een 
stoeptegel ter ere van ons 30-jarig bestaan. De winnende ontwerpen zijn afgedrukt op tegels en zijn op 
het schoolplein geplaatst. Kom ze maar allemaal bewonderen, we zijn trots op deze creativiteit! Op de 
afbeelding hiernaast u ze nog in de 
dozen, maar ook dan zijn ze 
prachtig! 
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In het zonnetje 
Deze maand willen wij graag groep 3b in het zonnetje zetten! 
 
Groep 3b woont het hele jaar al in “Het Koetshuis”. Dat is een heerlijk plekje, helemaal voor de groepen 3. 
 

We hebben het samen heel erg gezellig, maar werken ook heel hard! We 
hebben leren lezen, schrijven, rekenen en nog heel veel meer. De juffen 
zijn trots op ons! 
Naast alle leervakken 
zijn we ook lekker aan 
het knutselen, hebben 
techniekles of spelen 

spelletjes en zingen liedjes in het Engels. 
 
We hebben pas zelfs ons eigen pop-up museum 
geopend met allemaal zelfgemaakte kunstwerken. 
Dat was ook heel erg leuk! 
 

 
 
Nog heel even en dan gaan we lekker uitrusten in de 
zomervakantie! Het schooljaar is voorbij gevlogen. 
Groetjes, de kinderen en juffen van groep 3b 
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 
In de maand juli starten de volgende leerlingen bij ons op school: Lars, Yana en Olivier.  
Jullie ook alvast gefeliciteerd met jullie verjaardag. 
We heten ze van harte welkom op school en wensen hen een fijne tijd op IKC Prins Claus! 

 
Jarig in juli 
 

1 Amy 4B 
1 Jason 1/2C 
5 Wouter 4A 
5 Rosalie 5B 
6 Tygo 1/2A 
6 Lars 4B 
7 Bodhi 4A 
7 Sophie 1/2C 
8 Ché 7A 

14 Chaya 6A 
15 Aya 6A 
16 Mila 4B 
16 Pepper 4A 
22 Jim 7A 
23 Lizzy 4B 
26 Olivia 7/8 
26 Brandon 1/2B 
28 Midas 1/2B 
28 Tycho 5A 
30 Lena 5B 
30 Ruben 6A 
30 Chanelle 7/8 

 
 
 
 
 

En natuurlijk hebben we ook nog de jarigen in augustus. Zij krijgen een plekje in de eerste 
maandbrief van het nieuwe schooljaar. 
 

Agenda juli 

27 juni – 1 juli Week van de pré-adviesgesprekken groep 7 
Week van de facultatieve 10-minutengesprekken 

5 juli Musicalavond groep 8, optreden voor ouders 

6 juli 12:20 uur, uitzwaaien groep 8  

8 juli 11:30 uur, uitzwaaien groep 2 
11:45 uur, verwelkomen groep 3 
11:55 uur, aftellen tot de vakantie 

11 juli – 19 augustus Zomervakantie 

19 augustus Inloopmoment 16:00 – 17:00 uur  
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