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Maandbrief                         december 2022 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

December! 

En dan zijn we bijna aan het einde van 2022 gekomen! We konden de 

afgelopen weken, op wat griepverschijnselen na, de school goed draaiende 

houden. Natuurlijk hebben we met het lerarentekort te maken, maar met 

extra inzet van ons team, hebben we toch al onze plannen kunnen uitvoeren 

en daar zijn we dankbaar voor. Straks mogen we genieten van een 

welverdiende vakantie. Maar eerst vieren we Kerst met onder andere een 

gezellig kerstdiner en als het weer meezit voor houden wij voor de ouders 

een kerstborrel. In het bijzonder willen we hier van de gelegenheid gebruik 

maken om de ouderraad te bedanken. Zonder hen was het niet gelukt om een gezellig Sinterklaasfeest en 

een fijne Kerstsfeer op school te hebben. We wensen u met uw geliefden alvast fijne feestdagen! Na de 

kerstvakantie hopen we elkaar te begroeten op maandag 9 januari 

2023. 

  

Hartelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Helgamarie van der Welle  

Directie IKC Prins Claus   

 

 
Ook op de Claus hebben de Sint en zijn Pieten het druk gehad. 

Allereerst waren er de rommelpieten met hun acties in de verschillende 

klassen. Deze keer zelfs met een filmpje erbij.  

We zijn trots op de kinderen die zo’n ochtend zo snel aan de slag gaan om 

de juf te helpen de klas binnen een paar minuten weer opgeruimd en netjes 

te krijgen.  

 

Claus’ Got Talent 

Op 28 november was er de 2de Claus’ Got Talent-show. Er werd weer flink 

gedanst, gezongen en gesprongen.  

En deze keer was er ook  een spetterend 

optreden van de groepen 3 met de Sint en 

Pieten, waarbij we ook een glimp kregen te 

zien van de talenten van de meester en juffen. 

U ziet het, we hebben een veelzijdig team! 
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Surprises 

Vanaf 30 november stroomden vervolgens mooie surprises binnen in de 

aula. En tenslotte konden we op maandag 5 december Sinterklaas met zijn 

pieten op school verwelkomen. Wat hebben we een gezellige ochtend met 

elkaar gehad. We hebben voor de Sint gezongen en gedanst. En de 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben genoten van elkaars dicht- en 

knutseltalenten. 

 

5 december 

Na het weekend was dan de dag waarop we de Sint mochten ontvangen. 

Eerst keken we allemaal verwachtingsvol naar de lucht. Want de Sint had 

laten weten dat hij per helikopter zou 

komen. Maar blijkbaar had hij motorpech. 

Gelukkig was er een lieve meneer die de Sint 

met zijn Pieten in een stoere auto naar 

school kon brengen. Het was een feestelijk 

ontvangst en vervolgens heeft de Sint alle 

groepen bezocht en hebben de kinderen 

genoten van al het moois van de surprises, 

cadeautjes en snoepgoed.  

 

 

 

 

De school is ondertussen helemaal in kerstsferen, dankzij 

de enorme inzet van de OR, waarvoor nogmaals dank! Ook 

in alle klassen ziet het er heel gezellig uit. Deze maand zijn 

alle groepen creatief bezig met het kerstthema. De 

kerstvieringen en het kerstdiner zijn donderdag 22 

december. We hopen natuurlijk op droog weer zodat we 

met een gezamenlijk lied op het plein het kerstfeest 

kunnen afsluiten. 

 

Vooraankondiging adviesgesprekken groep 8 

Graag herinneren wij u er alvast aan dat in de week van 6 

februari de adviesgesprekken gepland staan voor de 

leerlingen van groep 8. Deze gesprekken zullen gedurende die week plaatsvinden. 

 

Bieb op school 
Op dit moment kunnen we u meer vertellen over onze nieuwe Bieb op school. Zoals u misschien weet, 
zijn wij als school al enige tijd bezig om een gloednieuwe bibliotheek op school te realiseren. Begin 
volgend jaar hopen we onze nieuwe bibliotheek te kunnen openen. Hierover ontvangt u later meer 
nieuws.   

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


 

 

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

Op woensdag 23 november hebben juf Annette en juf Daphne 

1500 nieuwe boeken uitgezocht voor onze nieuwe bibliotheek. 

Voorafgaand is de leerlingenraad de klassen rond gegaan om te 

onderzoeken welke boeken onze leerlingen graag lezen en 

hebben zij hieruit een mooie lijst samengesteld. Het wachten nu 

is op de nieuwe boeken, kasten en computers om de boeken 

mee te kunnen scannen.   

In januari zal ook weer de leesmonitor ingevuld worden door 

alle leerkrachten en kinderen van groep 5 t/m 8 om zo een goed 

beeld te krijgen van ons leesplezier op school. Leonie van Mil 

(onze leesconsulente vanuit de Bibliotheek Zoetermeer) zal ook 

regelmatig op school aanwezig zijn. In december geeft zij een 

gastles over een boek in groep 8. De kinderen mogen het boek daarna mee naar huis nemen.   

Voor onze bibliotheek zijn we op zoek naar ouders of grootouders die het leuk vinden om op een vast 

moment in de week/maand te komen helpen. Bijvoorbeeld met het uitlenen van de boeken, 

leesmotivatie stimuleren bij de leerlingen et cetera. U krijgt hiervoor een korte cursus aangeboden. 

Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind.   

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Robert van Harmelen. Ik ben in augustus 2021 begonnen met 

de deeltijdopleiding van de PABO aan de hogeschool InHolland. 

Ik combineer deze opleiding met mijn werk bij de Landelijke Eenheid van de 

politie waar ik bijna 20 jaar werkzaam ben. 

Ik ben getrouwd en heb drie kinderen waarvan er twee op de basisschool 

zitten en één op het voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar heb ik mijn 

Propedeuse behaald. De eerste helft van dit schooljaar heb ik stagegelopen 

in groep 3A. Vanaf eind januari 2023 zal ik stage gaan lopen in groep 8 op 

IKC Prins Claus. 

 

Hallo, mijn naam is Bas Zaadnoordijk. Ik ben als onderwijsassistent gestart op IKC 

Prins Claus.  Na 4 jaar gewerkt te hebben in de sales heb ik besloten om de 

overstap te maken naar het onderwijs. Afgelopen september ben ik in Leiden 

gestart met de PABO flexibele deeltijd. Voor mij een mooie kans om de 

opgedane kennis van de opleiding bij IKC Prins Claus meteen in de praktijk te 

brengen. Wellicht tot binnenkort!   

 

 

 

 

In het zonnetje 

In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De gymlessen van 

meester Thijs aan de bovenbouw en groep 3b zijn deze maandbrief aan de beurt. 

 

 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Pietengym in de bovenbouw 

Afgelopen week hebben alle klassen de pietengym gehad van meester Thijs. 

Voor de bovenbouwgroepen is dit nog steeds een van de leukste lessen van het 

jaar! In deze les is iedereen bezig geweest met klimmen, kruipen, 

springen, schommelen op een schommelschip en mikken. Zo konden 

de oudste pietjes van de school zich weer even laten gaan! Het laat 

mooi zien dat pietengym toch voor iedere leeftijd spannend en leuk 

blijft. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Welkom bij dit kijkje in groep 3b! 

We zijn in groep 3 bezig met het leren van de 

laatste letters. Nog eventjes en de kinderen 

kennen alle letters en kunnen ze die ook 

schrijven. Wat zijn wij trots op ze, want ze 

hebben heel erg hard gewerkt! Kern ‘start’ 

begon na de zomervakantie, heel erg nieuw en 

onwennig. Maar nu zitten we in kern 6 en weten 

we hoe het gaat met lezen, letters en woordjes 

schrijven.  

Ook met rekenen gaat het erg goed, wist je al 

dat we de tekens + , - en = leren? We zijn 

begonnen met de eerste echte erbij en eraf 

sommen. Ook zijn we bezig met de cijfers t/m 50 

in goede volgorde zetten. Dat is nog best een 

beetje moeilijk, maar iedereen doet heel erg 

zijn/haar best!  

Maar buiten dit alles is het volop Sinterklaas wat 

de klok slaat. Knutselen, werkboekjes, het 

Sinterklaasjournaal, kruidnoten bakken en 

liedjes zingen. Bij Claus Got Talent hebben de 

kinderen laten horen hoe goed ze kunnen zingen 

en dansen met ‘de linkerschoen van Sinterklaas’.  

We genieten heel erg van elkaar en vinden het leuk om dit met iedereen te kunnen delen!  

 

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


 

 

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

Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus 

In de maand december starten er nog geen nieuwe leerlingen, maar begin januari  

komende volgende leerlingen bij ons op school: Jort, Zahra, Jayden en Eline. 

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

Jarig in december! 

 

1 Zehra  7 A  

3 Valerie  8 A  

5 Zoey  3 A  

8 Stan  7 A  

14 Fallonn  7 A  

14 Jade-Lynn 1/2 B 

15 Lilly  7/8 B  

16 Olivier  3 B  

16 Lina  3 B  

16 Jort 1/2 A 

17 Quintin  5 A  

18 Bo  1/2 A 

20 Rachel  7 A  

21 Fenna  6 A  

22 Zahra 1/2 B 

24 Luuk  5/6 B  

25 Adem  1/2 A 

26 Eline 1/ 2 C 

26 Sophie  7/8 B  

27 Yvain  7 A  

28 Charlize  5/6 B  

28 Fenna  6 A  

28 Roan  3 A  

30 Vinnie  7 A  

30 Jeppe  4 B  

Jarig in begin januari! 

 

1 Nienke 5 A 

2 Jayden 1/2 B 

3 Charlotte 1/2 C 

6 Micah 5 A 

6 Ashley 3 B 

7 Alfie 6 A 

 

  

http://www.claus.unicoz.nl/
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Agenda december 2022 

22 december Kerstvieringen in de ochtend 

17.30 – 18.30 uur Kerstdiner in de avond (en voor ouders een kerstborrel op 

het plein bij goed weer) 

23 december School begint 09:30 uur, 12.00 uur kinderen vrij: start kerstvakantie 

9 januari 2023 09.00 uur Nieuwjaarsreceptie met de kinderen. 

 

 

 

 

Juf Helgamarie is vrijdag 9 december jarig en wordt 60 jaar.  

Reden genoeg om haar even in het zonnetje te zetten! 

Gefeliciteerd! 

Team IKC Prins Claus 
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