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Maandbrief                       augustus/ september 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op naar een mooi schooljaar! 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad. Wij hebben als team en met de kinderen 
een goede gestart gemaakt!  
In de laatste week van de vakantie zijn wij als team 
gestart met de school samen in orde te maken om 
weer goede lessen te kunnen geven. Ook hebben 
wij als team ons eerste scholingsmoment van het 
jaar gehad rondom Engels. De kinderen zullen dit 
merken tijdens de interactieve Engelse lessen. Het 
was fijn om zoveel ouders, verzorgers, opa’s, 
oma’s, ooms en tantes te zien met de kinderen op 
vrijdag 19 augustus bij de inloop op beide locaties van onze school.  
Wij wensen iedereen een fantastisch schooljaar! 
 
Hartelijke groeten, 
Zerrne Gerardus en Helgamarie van der Welle  
Directie IKC Prins Claus   

 
Gouden Weken 
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. In de klas maken we nieuwe plannen voor 
dit schooljaar. Om die plannen te laten slagen is het belangrijk dat er een goed 
pedagogisch klimaat heerst. De eerste weken van het schooljaar noemen we de “Gouden 
Weken”, de periode waarin de groepsvorming plaats vindt. Tijdens deze weken worden er 
leuke activiteiten gedaan waardoor de kinderen en de leerkracht elkaar beter leren 
kennen. Ook worden klassenregels bedacht en afgesproken. De methode “KWINK” 
voor sociaal emotioneel leren helpt ons daarbij. Op deze manier werkt iedere klas 
aan een fijne, veilige sfeer waar we de rest van het jaar profijt van zullen hebben. 
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Hoera, geslaagd! 
Juf Brenda loopt al heel wat jaartjes mee op de Claus. Daarbij heeft ze als 
leraarondersteuner veel werk verzet. We zijn blij jullie te kunnen vertellen 
dat zij nu een volgende stap in haar ontwikkeling gezet heeft. Via het 
afsluiten van haar EVC-traject mag zij zich volwaardig leerkracht noemen. 
EVC staat voor ‘Erkennen Verworven Competenties’. Juf Brenda voldoet 
met vlag en wimpel aan alle criteria. Afgelopen maand heeft ze dit traject 
via een assessment met goed gevolg afgesloten. Ze ontving een mooie 
referentie van haar directie.  
Gefeliciteerd juf Brenda!  

 
 
Even voorstellen 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Via deze weg wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mij aan u 
voor te stellen. Mijn naam is Angelique, 39 jaar, getrouwd en moeder van 4 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Ik heb een kunstschaatsschool waar 
ik met veel plezier lesgeef aan kinderen (vanaf 2,5 jaar) en volwassenen. Het 
werken in het onderwijs is iets wat mij altijd heeft aangetrokken. Ik heb voor 
deze opleiding gekozen, omdat ik een bijdrage wil leveren in de 
ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en ik wil hen ondersteunen 
om het beste uit zichzelf te halen. Twee en een half jaar geleden heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en ben ik gestart met de Pabo. Ik volg de verkorte digitale variant bij 
Inholland. Met deze variant kan ik in mijn eigen tempo studeren en mijn studie combineren met mijn 
gezin en de schaatsschool. Dit schooljaar start ik in groep 4 bij juf Annette op de woensdag, donderdag en 
de vrijdag. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop er met de kinderen, ouders en collega’s een leuk, 
gezellig en leerzame stage van te maken.  Mochten jullie meer willen weten; ik ben altijd in voor een 
gezellig praatje!  
Met vriendelijke groet, Angelique Lew 
 
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Jolanda. Ik ben getrouwd met Bouke en moeder van Isis en Arthur.   
Wij komen uit Alkmaar, maar verhuizen deze zomer naar Pijnacker.  Hier staat ons 
een nieuw avontuur te wachten. Wij gaan een nieuw huis bouwen, een nieuwe 
omgeving verkennen en gelukkig ga ik veel nieuwe kinderen ontmoeten die mij 
vast kunnen vertellen wat voor leuks hier allemaal te doen is.  
 
Ik ben kleuterjuf en heb daarnaast ruim 10 jaar een eigen kinderopvang gehad. 
Dus gespecialiseerd in het jonge kind.  Ik zorg graag voor een veilige basis waarin ik 
met veel positiviteit en een beetje humor de kinderen kennis en vaardigheden 
bijbreng.   
  
Naast het werken met kinderen ben ik graag creatief bezig. Zo heb ik net een cursus meubels maken en 
houtbewerking afgerond wat me hopelijk gaat helpen bij het bouwen en inrichten van ons nieuwe huis. 
Daarnaast heb ik heb nog het een en ander te leren op het gebied van tuinieren, dus dat houdt me lekker 
bezig in mijn vrije tijd. Ook geniet ik erg van op vakantie gaan en een beetje luieren op zijn tijd.   
Op vrijdagochtend komen jullie mij tegen naast juf Jolanda in groep 1/2A.   
Laten we er een mooi en leerzaam schooljaar van maken.   
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Hallo allemaal, 
Ik ben Mandy Degenhart, 20 jaar jong en van jongs af aan al 
wetend juf te willen worden. 
Dit schooljaar zal ik met enthousiasme deel gaan uitmaken van 
team IKC Prins Claus. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als 
onderwijsassistent en in september zal ik starten met de PABO 
(deeltijd) in Den Haag. Jullie zullen mij zien verschijnen in groep 5 
en 5/6 op de maandag, dinsdag en woensdag. 
Groeten van Mandy 

 
Vooraankondiging sportdag/Koningsspelen/schoolreisje 
Vrijdag 21 april 2023 is er sportdag voor de groepen 5 t/m 8. Deze wordt gecombineerd met de 
Koningsspelen. De kinderen krijgen een aanvullend sportief programma. Deze dag is weggevallen op de 
ouderkalender van voor de zomervakantie. Wij zullen u later in het jaar nogmaals attenderen op de 
sportdag. Op dinsdag 4 april hebben wij een schoolreisje. Ook hierover krijgt u later in het schooljaar 
meer informatie over.  

 
Verkeersweek 
In de week van 12 september is het de eerste verkeersweek van dit schooljaar. Ook dit jaar organiseert 
SCHOOL op SEEF in de derde week van september de Schoolbrengweek. In die week geven we extra 
aandacht aan lopen en fietsen van en naar school, en daarmee aan veilig en gezond verkeersgedrag! In 
deze week zal er ook extra aandacht besteed worden aan de verkeerslessen. De leerkrachten zullen 
indien nodig een oproep doen via Parro voor ouderhulp. 
 

Parro/Facebook 
Sinds vorig schooljaar werken wij op school met Parro. Wij zijn blij om te horen en te merken dat Parro 
goed werkt voor u als ouder/verzorger. Graag willen wij u wijzen op de mail vanuit school (2-9-2022) over 
Privacy- voorkeuren die u kunt aangeven in Parro. U kunt onder het kopje ‘privacy voorkeuren’ ook 
aangeven of uw kind op de foto mag in Parro zelf. (Dit is een aanpassing vanuit Parro.) Gelukkig kunnen 
wij melden dat dit al door een aantal ouders/verzorgers is gedaan. Wij merken dat ouders/verzorgers 
genieten van het terugzien van foto’s op Facebook en in de maandbrieven. Mag uw kind ook op de foto 
op Facebook en in de maandbrieven, geef dat dan ook via Parro door.  

 
Kennismakingsgesprekken 
Dit schooljaar zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden in de week van 5 september. Het doel van 
deze gesprekken is dat ouders en verzorgers vertellen over het kind, zodat de leerkrachten het kind beter 
leren kennen en in kunnen spelen op de (onderwijs)behoeften van het kind. Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 
8 zijn zelf ook goed in staat om aan zo’n gesprek deel te nemen. Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd bij 
het kennismakingsgesprek met hun leerkracht(en). Via Parro heeft u bericht gehad om u in te schrijven 
voor deze gesprekken. 

 
Vacatures 
Zoals afgesproken blijven wij actief werven voor groep 5a ter vervanging van juf Sarah, die binnenkort 
met zwangerschapsverlof gaat. Ook starten wij met het werven voor ons te vormen (kleuter) instroom 
groep in het voorjaar van 2023. Dit om ervoor te zorgen dat de kleuters voldoende ruimte en aandacht 
krijgen die wij ze graag op school willen bieden.  Mocht u de vacatures zien op Social Media, vinden wij 
het fijn wanneer u dit voor ons zou willen delen met uw netwerk. Alvast bedankt! 
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Kom op de koffie  
‘Kom op de koffie’ is op 19 september om 8.45 uur tot 9.30 uur in de aula. Thema: Heel Claus Leest 
U bent van harte welkom! 

 
Overblijf 
Wilt u gebruik maken van de overblijf? Neemt u dan rechtstreeks contact met hen 
op via overblijf.claus@gmail.com. Als er wijzigingen zijn in gegevens of 
overblijfdagen, maar ook bij overblijf-incidenteel, dan kunt u hiervoor ook 
bovenstaand mailadres gebruiken. 
De overblijfcoördinatoren zijn: Antoinette Kral en Linda Kerst. Op de website van de 
school vindt u de TSO-krant met alle informatie over de overblijf. 

 
Week tegen het pesten 
In de week van 26 september t/m 30 september is het de Week Tegen Pesten. In de groepen besteden we 
hier aandacht aan met onder andere oefeningen uit KWINK, onze methode voor sociaal-emotioneel leren. 
Het thema dit jaar is: ‘Grapje! Moet toch kunnen’. Hiermee werken we samen aan een veilige en fijne 
school. Dit sluit mooi aan bij onze Gouden Weken op school. 
 
Studiedag  
Maandag 26 september zijn alle leerlingen van IKC Prins Claus vrij. Deze dag heeft het team een 
studiedag. We gaan ons deze dag verder verdiepen in de speerpunten van de school. We hopen op een 
leerzame dag. 
 
Verkiezingen leerlingenraad 
Ook dit schooljaar zijn er in de midden- en bovenbouw verkiezingen voor de leerlingenraad. Vanuit de 
groepen 5, 5/6, 6, 7, 7/8 en 8 komt uit elke groep 1 leerling in de leerlingenraad. Vanuit groep 8 (vorig jaar 
groep 7) blijft er 1 leerling in de leerlingenraad. Van 5 t/m 8 september zullen de kinderen die hierin 
geïnteresseerd zijn zich promoten. Zij zullen aan hun klas presenteren waar ze goed in zijn, waarom ze in 
de leerlingenraad willen en wat ze belangrijk vinden op IKC Prins Claus. Vrijdag 9 september zijn de 
verkiezingen en wordt de uitslag bekend!  

 
Welkom op IKC Prins Claus 
In de maanden augustus en september zijn de volgende leerlingen bij ons op school 
gestart: Olivier, Stine, Lyla, Matthijs, Damian, Vienna, Ayla, Santiago, Milo, Twan, 
Ashraya, Elin, Lotte, Tom, Lina, Brentley, Shayna, Isis en Arthur. 
We heten ze van harte welkom op school en wensen hen een fijne tijd 

   op IKC Prins Claus! 
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Jarig in augustus                                                 Jarig in september 
 

1 Willemijn  1/2 C 5 Ashraya 1/2  A 

2 Tirza  8A 6 Suza 3 B 

2 Davina 5/6  7 Emma  7/8  

2 Pieter 7/8  9 Lieke  5/6  

3 Alyssa  7/8  9 Sven  8 A  

3 Stine  1/2 C 9 Tim  8 A  

4 Valentijn  4 A  9 Thijn  4 B  

5 Kyano  5 A  10 Lara  3 B  

7 Lyla  1/2 B 10 Ian  4 A  

10 Sofie  3 B  13 Lela  1/2 A 

12 Lilou  3 A  13 Ryan  6 A  

12 Matthijs  1/2 A 14 Emily  7 A  

13 Fiene 3 A  15 Vigo  3 B  

14 Jessy  8 A  16 Twan 1/2 B 

15 Damian  1/2 B 16 Siem  4 A  

15 Winston  5 A  17 Lucas 7 A  

15 Lila  4 A  18 Charelle  7/8  

17 Ivy 4 A  18 Sebian 1/2 C 

22 Vienna  1/2 C 19 Joan 6 A  

22 Julia  4 B  19 Joël  7/8  

23 Awin  8 A 20 Bas  7 A  

25 Parsah  7 A  21 Florine  8 A  
26 Finn  5 A  22 Diana  7 A  
26 Ryan  6 A  22 Elin 1/2 A 

26 Broïn  8 A  25 Lotte 1/2 A 

26 Ayla 1/2 C 25 Tom 1/2 C 

26 Daëll  8 A 26 James 7 A  

26 Santiago 1/2 B 28 Zoë  5 A  

29 Guillaume  8 A  28 Morris  4 A  

30 Sienna  7 A  25 Tom 1/2 C 
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Agenda augustus/september 

19 augustus Inloop ouders/kinderen (16:00 uur – 17:00 uur) 

24 augustus Luizencontrole 

29 augustus –  
2 september 

Week van de kennismakingsgesprekken groep 1, 2 en 3 

5 september Informatieavond groep 3 en voorlichting bibliotheek (19:00 uur – 20:15 uur) 
Week van de kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8  

6 september Informatieavond kleuters (19:00 uur – 19:45 uur) 
MR vergadering 

12 – 16 september Verkeersweek 1 
School-breng-week 

13 september OR vergadering 

19 september Kom op de koffie, Thema: Heel Claus Leest (8:45 uur-9.30 uur) 

20 september Prinsjesdag (dit is geen schoolvrije dag) 

21 – 23 september Kamp groep 8 

26 september Studiedag, alle leerlingen vrij 
Week tegen het pesten 

28 september Kinderpostzegels 
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