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Maandbrief                         november 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

  

 

 

 

 

 

En zo zijn we alweer in november beland…. 
Het eerste kwartaal van schooljaar 2022-2023 zit er alweer op. Wat gaat de tijd toch snel. We gaan nu 
alweer de donkere maanden van de herfst en winter in, al is het aan de temperatuur nog niet te merken. 
Hopelijk heeft u allemaal genoten van een heerlijke herfstvakantie. Wij in ieder geval wel, na de 
spetterende GiGa-groene KBW-afsluiting. Het was op de kijkavond van 19 oktober weer ouderwets 
gezellig om zoveel ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden in de school te mogen ontvangen.  
Komende maand staat in het teken van de voortgangsgesprekken. De kinderen van groep 2 krijgen vooraf 
hun KIJK-rapport mee. Vanaf 14 november kunt u inschrijven voor deze 10-minutengesprekken via Parro. 
We wensen u allen goede gesprekken toe waarin wij als school en u als ouders/verzorgers samen mogen 
optrekken in het belang van een fijne ontwikkeling van de ‘Claus kinderen’. 
 
Hartelijke groeten, 
Zerrne Gerardus en Helgamarie van der Welle  
Directie IKC Prins Claus   

 

Kinderboekenweek 
In het GiGaGroen hebben we de Kinderboekenweek geopend en met een 
kijkavond spetterend afgesloten. In alle klassen is er voorgelezen, er zijn 
voorleeswedstrijden geweest en er zijn mooie illustraties gemaakt bij de 
verschillende boeken. Deze zijn op de kijkavond tentoongesteld.  
We weten zeker dat ons motto ‘Heel Claus Leest!’ meer body heeft 
gekregen tijdens deze 
Kinderboekenweek. De samenwerking 
met de bibliotheek en met de 
boekwinkel Silvester is een mooie 

aanvulling hierop geweest. Het was een drukte van belang bij de 
tafels van beide organisaties. 
 

 
Voortgangsgesprekken 
In de week van 21 november zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. De inschrijvingen zullen 
hiervoor weer via Parro verlopen. Op maandag 14 november start de inschrijving en loopt tot donderdag 
17 november. Omdat we als school het belangrijk vinden dat kinderen zoveel mogelijk zelf inzicht krijgen 
in hun ontwikkeltraject, vinden we het als school fijn wanneer de kinderen vanaf groep 6 aanschuiven bij 
hun eigen voortgangsgesprek. Op deze manier leert het kind eigenaarschap te nemen voor datgene wat 
goed gaat en waar het kind nog extra mee kan oefenen. Het is aan u of graag wil dat uw kind erbij 
aanwezig is, want het is niet verplicht. 
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Impressie techniekochtend  

Afgelopen donderdag en vrijdag 2 en 3 november waren de eerste 
techniekmomenten van dit schooljaar. Het thema van deze dag was 
wind en lucht. Het was geweldig om te zien hoe de kinderen proefjes en 
opdrachten hebben uitgevoerd rondom het thema. Wij kijken nu al uit 
naar de volgende keer.  

 
School in Kerkdienst 

Dinsdag 8 november was er eindelijk weer een School in Kerkdienst mogelijk. 
Na de corona-periode mochten we twee mooie vieringen houden in de 
Regenboogkerk, waarbij er ook veel belangstellende familieleden dit mee 
konden beleven. We hebben met elkaar geleerd over het thema ‘Wat is je 
doel?’ Dominee Gerda en dominee Els hebben samen het Bijbelverhaal 
vertelt van Jakob en Esau. Jakob wilde zo snel mogelijk zijn doel bereiken 
maar was daarbij niet altijd eerlijk. Toch kwamen we tot de conclusie dat 
eerlijk zijn belangrijk is. En je doel bereiken, dat hoeft misschien niet direct, 
uiteindelijk lukt dit vast later wel.  
De kinderen deden erg hun best bij het zingen van de liedjes en het vertellen 
van wat zij als doel belangrijk vinden. Al met al een geslaagde viering! 

 
 

 
  

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


 

 

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

Ingezonden post 

 

Informatie van de Jeugdtandartsverzorging 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Onze Dental Car komt op maandag 21 november 2022 langs voor de halfjaarlijkse controle van de 

kinderen die bij ons patiënt zijn.  

Wij halen de kinderen uit de klas en geven een kaartje mee waarop onze tandarts de bijzonderheden 

neerzet. 

Kinderen uit groep 1 en 2 worden altijd met ouder in de Dental Car verwacht (afspraak plannen wij vooraf 

in), deze ouder neemt zelf zijn/haar kind mee naar de Dental Car. 

Ouders die hebben aangegeven altijd bij de controle aanwezig te willen zijn, krijgen ook vooraf een 

ingeplande tijd en nemen zelf hun kind mee naar de Dental Car. 

Als er een behandeling nodig is, geven wij direct een afspraakdatum mee. Wij zullen deze afspraakdatum 

ook per mail aan u bevestigen. 

Komt de afspraak niet uit, dan kunt u deze verzetten door te bellen met 079-34 22 877. 

LET OP: behandeling vindt plaats op onze locatie Denemarkenlaan 2. 

In verband met Covid halen wij geen kinderen voor behandeling op ons behandelcentrum, u wordt dan 

dus met uw kind verwacht op ons behandelcentrum. 

  

TIP: Vraag het tandartskaartje aan uw kind op de dag dat uw kind bij de Dental Car is geweest.  

Bij wijziging van uw emailadres of telefoonnummer graag zo spoedig mogelijk doorgeven via info@jtv-

zoetermeer.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Diana Boersma en Jolanda de Ruiter 

Tandarts-assistentes & Planning Dental Car 

dentalcar@jtv-zoetermeer.nl 

  

 
 

Denemarkenlaan 2 

2711 EL Zoetermeer 

079-3422877 op werkdagen van 8.30-16.00 uur 

www.jtv-zoetermeer.nl 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
mailto:info@jtv-zoetermeer.nl
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mailto:dentalcar@jtv-zoetermeer.nl
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In het zonnetje  
In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groepen 1/2b en 
4b zijn deze maandbrief aan de beurt. 
 
 

En nu mag groep 1/2b in het zonnetje 

In groep 1/2b komen er elke keer kinderen bij 

ons in de groep. We groeien van 23 kinderen 

nu naar straks 27 kinderen in december. En nu 

willen we graag iets vertellen over de 

afgelopen periode. We zijn na de 

herfstvakantie begonnen aan het thema 

‘herfst’. Het boek ‘de blaadjesdief’ (ons 

Kinderboekenweek cadeau) staat hierbij 

centraal. Hoe kan het toch steeds dat de 

blaadjes verdwenen zijn? Het antwoord 

hierop: de wind. Tijdens de techniekmiddag 

hebben wij verschillende (knutsel)activiteiten 

die met lucht en wind te maken hebben uitgevoerd.  

Voor de herfstvakantie hadden wij het thema ‘afval’. We 

hebben met afval gespeeld tijdens de gymles en ermee 

geknutseld tijdens de speel-/werkles. Vervolgens hebben we 

het afval gesorteerd en in de juiste afvalcontainers 

weggegooid. Ook mochten wij bij de Albert Heijn op bezoek 

om lege flessen in te leveren en achter de schermen bij de 

emballageband en de kartonpers te kijken. Groep 1/2B heeft 

de weg van school naar het winkelcentrum opgeruimd 

waardoor het gras weer Gi-Ga-Groen en zonder afval was. 
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Hallo allemaal, deze week staat groep 4b in het zonnetje. 

Onze groep bestaat uit 21 kinderen en 2 juffen. Op maandag en 

dinsdag is juf Annette er en de rest van de week hebben wij juf 

Margo.  Dit jaar kwamen er 3 nieuwe kinderen in onze groep. 

Lizzy, Brentley en Arthur. Wij hebben ze al goed leren kennen 

tijdens al die kennismakingsspelletjes die we gedaan hebben.   

Dit jaar zitten wij boven in de school en hebben we een 

dakterras. Met mooi weer kunnen we daar lekker eten en 

drinken, ons boek lezen en ook spelletjes spelen. 

Met rekenen zijn we al bezig met de sommen tot 100. We springen 

sommen in de klas met sprongen van 10. We tekenen ze op de 

getallenlijn en soms kunnen we het al uit ons hoofd.  Wij houden erg 

van tekenen en knutselen en dat kan je wel zien als je bij ons in de 

klas komt kijken. 

Nieuw dit jaar is de weektaak. Dat was voor sommige van ons wel 

wennen. Als je de klas in komt kun je gelijk beginnen. We begonnen 

met 1 vak (rekenen) in de weektaak en nu doen we al 3 en soms 4 

vakken zelfstandig.  In het begin was er wel wat verwarring bij een 

aantal van ons want we hadden toen heel hard gewerkt en alles af op 

vrijdag maar helaas, toen we maandag op school kwamen hing er 

weer een weektaak! Een beetje frustrerend was dat wel. Nu is 

iedereen eraan gewend en doen we erg ons best om het vrijdag ook 

af te hebben. 

Wij houden ook erg van 

zingen en dansen. Dit hebben we met Claus’ Got Talent ook 

laten zien. We deden daar een Engels liedje met bewegingen 

erbij. Wij krijgen dit schooljaar 3 verkeerslessen van een 

verkeer juf. We moesten op de fiets naar school komen en 

kregen allerlei oefeningen op het schoolplein. Je kon al heel 

goed zien wie dit vaker gedaan hebben!  

Wil je meer van ons weten loop gerust eens binnen in groep 

4b. 
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Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

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

Benyamin, Maia, Elias, Naomi, Charlie en Babet. 

We heten ze allemaal van harte welkom op school en wensen ze een fijne 

tijd bij ons! 

Jarig in november! 
 

1 Benyamin 1 C 

1 Brentley 4 B 

1 Senne  4 A  

3 Maia 5/6 B 

4 Adam  1/2 A 

6 Phileine  8 A  

9 Danique  4 B  

10 Jake  4 A  

11 Stas  8 A  

13 Liv  1/2 A 

16 Elias 1/2 B 

17 Naomi 1/2 A 

17 Yasmina  1/2 B 

18 Lucas  4 A  

20 Romée  1/2 A 

20 Julie  1/2 B 

21 Tanem  5 A  

21 Yaman  1/2 A 

23 Shreya  8 A  

24 Reyaan  7/8 B  

24 Aimée  5 A  

27 Roos  6 A  

28 Lieuwe  1/2 A 

28 Zoë  1/2 A 

28 Améline  3 A  

28 Sophie  4 B  

30 Isabel  3 B  

30 Charlie 1/2 C 

30 Babet 1/2 A 
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Agenda november 2022 

8 november School in kerkdienst 

14 november Start inschrijving voortgangsgesprekken 

18 november Kijkrapport groep 2 mee 

21 – 25 november Week van de voortgangsgesprekken 

25 november Kom in de klas 

 
  

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

