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Maandbrief                         januari 2023 

IN DEZE MAANDBRIEF… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

We hopen dat u terug kunt kijken op fijne feestdagen met mensen 

die u dierbaar zijn. En mede namens het team, wensen wij u via deze 

weg alle goeds voor dit nieuwe jaar. We hopen op een jaar waarin 

we met elkaar mooie doelen mogen verwezenlijken.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Zerrne Gerardus en Helgamarie van der Welle 

Directie IKC Prins Claus 

 

Decemberimpressie  

Allereerst kijken we nog even terug op de laatste 

activiteit voor de kerstvakantie. We hebben 

donderdag 22 december met zowel de onderbouw als de bovenbouw een mooie, sfeervolle kerstviering 

mogen beleven. Hierbij was ook de predikant van de Regenboogkerk aanwezig. We hebben genoten van 

de gedichten, gebeden, verhalen en liedjes die de kinderen hebben voorgedragen of gezongen. En dankzij 

de OR was de hele school weer sfeervol 

versiert met kerstbomen en 

mooie schilderingen op de 

klapdeuren. 
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En ´s avonds kwamen de 

kinderen in hun mooiste 

kleding naar het 

kerstdiner. De klassen 

waren sfeervol versierd. 

Ouders en verzorgers  

brachten de lekkerste 

hapjes en de obers 

zagen er 

professioneel uit. Hartelijke dank voor alle inzet van u als 

ouders, verzorgers en natuurlijk in het bijzonder de OR.  

CITO-toetsen 

In januari en begin februari maken de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 de CITO-toetsen. Voor de 

kinderen is het fijn wanneer ze de toetsen zoveel mogelijk tegelijk met hun klasgenoten kunnen maken. 

Wanneer er bezoekjes gebracht moeten worden aan de huisarts of tandarts, zou u dan deze bij voorkeur 

buiten schooltijd willen plannen, zodat uw kind ongestoord de verschillende toetsen kan maken? We 

hopen dat u hier rekening mee kunt houden. Bij voorbaat dank. 

Informatieavond KIJK! 

Kleuters leren voornamelijk door de wereld om hen heen te 

ontdekken, na te doen en te experimenteren. De leerkrachten 

bieden daarvoor allerlei mogelijkheden in de veiligheid van de 

groep. En ondertussen letten ze goed op in welke fase ieder kind 

is op sociaal emotioneel, taal-, reken- en motorisch gebied. 

Daarvoor gebruiken we als school onder andere het 

observatiesysteem KIJK!. Afgelopen dinsdag was er een 

ouderavond over de achtergronden en toepassingen van dit 

observatiesysteem bij ons op IKC Prins Claus.  Juf Jolanda, juf Eva 

en juf Serena hebben de aanwezige ouders/verzorgers laten zien hoe zij de kinderen volgen met KIJK!. Er 

was veel betrokkenheid. En daarin zien we dat samen optrekken als school met ouders/verzorgers door 

beiden belangrijk wordt gevonden.  

School op Seef 

IKC Prins Claus heeft o.a. de focus op veiligheid in het verkeer. Wij hebben nauw contact met de 

gemeente en handhaving op dit gebied. Om dit te ondersteunen, hebben wij jaarlijks verschillende 

verkeersweken en leerling activiteiten rondom verkeer in de school en daarbuiten. Wij zijn trots om te 

melden dat onze inspanningen door ‘School op Seef’ worden gemonitord en dat we na een audit weer 

hoge punten hebben gescoord als school. Om dit te vieren zullen wij een ‘feestelijk pleinmoment’ houden 

voor het in ontvangst nemen van onze nieuwe ‘School op Seef’ label. Bij goed weer bent u van harte 

welkom op donderdag 23 januari om 10.30 uur om dit op het plein bij te wonen. Wij zijn blij om te 

vermelden dat wethouder Ingeborg ter Laak hierbij aanwezig zal zijn.  Vanwege de pandemie is de taak 

van de verkeersouders niet van de grond gekomen. We zouden het fijn vinden als de verkeersouders die 

deze taak weer op zich willen nemen, zich kenbaar maken bij directie, alvast bedankt! 

http://www.claus.unicoz.nl/
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Heel Claus Leest! 

De leerkrachten uit expertise groep Taal-Lezen zetten zich extra in om het leesplezier van de kinderen op 

school te bevorderen. Zoals jullie weten, hebben we kunnen regelen dat binnenkort de ‘Bieb op School’ 

ook op IKC Prins Claus van start kan gaan. Wij zijn ongelofelijk trots om dit met u te delen. Op vrijdag      

17 februari zal er een feestelijke opening plaatsvinden, waarbij mogelijk een andere wethouder de 

openingshandeling met ons zal uitvoeren. Ter voorbereiding van de opening, zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die willen helpen de ‘Bieb op School’ te draaien. Bent u deze vader, moeder, verzorger, opa, 

oma, oom, tante of belangstellende dan kunt u zich aanmelden bij één van de leerkrachten of een mail 

sturen naar info@claus.unicoz.nl . Wij vertellen u dan graag meer over deze rol als ‘bieb begeleider’.  

 

Sportpakket TSO 

Onlangs zijn wij benaderd door de gemeente dat wij zijn gekozen uit diverse scholen in de regio om op 

sportieve/feestelijke wijze het ‘sportieve pauze pakket’ vanuit de gemeente in ontvangst te nemen.  

Wij zijn blij dit te kunnen bieden aan de leerlingen van IKC Prins Claus. Op donderdag 2 februari om   

12.00 uur zal deze sportieve festiviteit plaatsvinden buiten op het grasveld bij de school. Een aantal 

leerlingen van groep 6-7-8 zal dan een actieve rol spelen bij de opening. Wij zijn blij te vermelden dat 

wethouder Ronald Weerwag hierbij aanwezig zal zijn.  Kortom IKC Prins Claus bruist! 

Vooraankondiging Engelse week 

De expertise groep Engels is op de achtergrond bezig met allerlei zaken 

rondom Engels in de school. Een van de speerpunten van IKC Prins Claus is 

Engels, hierom houden we ook dit schooljaar een Engelse week. Het thema 

dit jaar zal zijn: Music and Artists. Deze week zal plaatsvinden vanaf 

13 maart. Wilt u dit alvast in uw agenda noteren.  Verdere details volgen 

later. Wij kijken er al naar uit!  Vriendelijke groeten namens de expertise 

groep Engels. 

Instroomgroep 

We zijn heel blij dat, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, het ons gelukt is de bezetting voor de 

instroomgroep rond te krijgen. Na de voorjaarsvakantie gaan juf Michelle en juf Marjolein van start met 

de instroomgroep van 4-jarigen. Deze instroomgroep start naast groep 1/2C. Dit betekent dat we intern 

de groepen 5 en 6 een ander plekje in de school geven. In de een na laatste week van februari zal deze 

intern verhuizing plaatsvinden. 

http://www.claus.unicoz.nl/
mailto:info@claus.unicoz.nl
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Even voorstellen 
Marjolein van Breukelen 

Ik ben Marjolein, 36 jaar. Samen met Jeroen en onze drie heerlijke kinderen (4 en 2 

jaar en 3 maanden) woon ik in Pijnacker. Na mijn studie Gezinspedagogiek heb ik 

zo’n tien jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. De afgelopen twee jaar was ik 

beleidsmedewerker jeugdpreventie bij de gemeente Den Haag. Nadat ik in 2017 de 

PABO had afgerond, heb ik het lesgeven een tijd lang gecombineerd met mijn 

andere baan. Toen ons gezin uitbreidde ben ik tijdelijk gestopt met voor de klas 

staan, maar nu ga ik de volledige overstap maken naar het onderwijs. Na de 

voorjaarsvakantie ga ik starten in de instroomgroep, waar ik drie dagen per week de 

jongste kleuters zal begeleiden bij hun eerste stappen op school. Ik kijk er naar uit 

om ervoor te zorgen dat zij zich snel thuis zullen voelen op IKC Prins Claus! 

Tot ziens op school! 

 

Michelle Voogt 

Hoi, ik ben Michelle Voogt, 34 jaar oud en ik woon samen met mijn man 

Roeland en onze 2 kinderen Charlie en Lizzie vlakbij school. Na ruim 10 

jaar in het toerisme te hebben gewerkt, gaat het roer om en ga ik me nu 

omscholen tot juf. Tijd voor een nieuwe uitdaging en ik begin met veel 

plezier bij IKC Prins Claus! 

 

Anja Weerheim 

Ik zal me even voorstellen, ik ben Anja, 55 jaar en 

woon in Pijnacker. Ik ben getrouwd, heb twee lieve kinderen en al oma van een 

geweldige kleinzoon. 

Na de kerstvakantie ben ik op de IKC Prins Claus gestart als vrijwillig 

onderwijsassistent. Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken en 

het geeft mij veel voldoening om te kunnen helpen in het onderwijs. De komende 

tijd werk ik met kinderen uit groep 5, 5/6 en 6 op de maandagochtend en 

woensdagochtend.  

 

Juf Sarah bevallen! 

Juf Sarah is op maandag 12 december bevallen van een gezonde zoon! Ze 

is nog volop aan het genieten van haar verlof. Wij wensen haar veel plezier 

en geluk met haar kersverse gezinnetje! Wie weet komt ze in haar verlof 

nog even langs om Daan te showen.  

http://www.claus.unicoz.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  

3a en 7/8 zijn deze maand aan de beurt.  

 

Groep 3a in het zonnetje 

 
Kerstvakantie...  

...dat konden we goed gebruiken! 

Voor de vakantie hadden we veel kinderen die erg moe waren en ook werden veel kinderen ziek. Ondanks 

dat kijken we wel terug op een fijne kerstperiode! 

Vlak voor de vakantie hebben we Kern 6 van Veilig Leren Lezen afgerond. Dat betekent dat we nu ALLE 

letters hebben geleerd. We kunnen ze lezen en schrijven! Dat gaan we binnenkort vieren met een 

Letterfeest.  

Het jaar hebben we goed afgesloten met een foute kersttruiendag, een kerst-crea-middag, veel liedjes 

zingen, spelletjes, een mooie kerstviering en natuurlijk een gezellig kerstdiner. Dit soort dingen doen we 

allemaal samen met groep 3a.  

Voor het kerstdiner had iedereen zich prachtig aangekleed en iets meegenomen voor het diner. We 

konden allerlei lekkers kiezen en dat werd dan door papa’s voor ons op onze bordjes gelegd.  

 

 
 

  

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


 

 

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

Groep 7/8 in het zonnetje 

 
 

Nieuws uit groep 7/8, 

De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op en wat hebben we al veel geleerd en veel met elkaar 

gedaan. 

Kamp voor groep 8, een voorstelling in het Stadstheater voor beide groepen, naar de Super8dag van het 

ONC en deze week voor groep 7 de dodehoek les. 

Daarnaast zijn we volop bezig met alle vakken en op dit moment ook met de CITO toetsen. 

Voor groep 8 breekt er een spannende tijd aan, het onderwijskundig 

rapport met het advies voor het vervolg op het VO, scholen 

bezoeken, een keuze maken en dan op weg naar de musical en het 

afscheid van de basisschool. Voor groep 7 is er straks het theoretisch 

en praktisch verkeersexamen, hier zijn we al volop mee bezig en aan 

het eind van het jaar volgt voor hen het voorlopig advies. 

Op de foto's kunt u zien hoe wij dit nieuwe jaar samen zijn gestart 

met de nieuwjaarswensen en zo wensen wij u ook alle goeds voor 

2023! 

Een hartelijke groet van groep 7/8 

                                                        

 

 
  

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

 
 
 

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

In de maand januari en begin februari starten de volgende leerlingen bij ons op school:  

Fayenne, Anne, Aiyana, Jack, Mike, Esmee, Deniz en Jayden. 

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

Jarig in 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  

9 Noah  1/2 B 

11 Feline  7/8 B  

11 Vida  4 B  

12 Sem  7 A  

12 Jens  1/2 B 

16 Luna  3 B  

16 Ramilio  5 A  

17 James  3 B  

18 Isa  8 A  

19 Marsha  6 A  

21 Toon  5 A  
22 Félinn  1/2 B 

23 Charity  5/6 B  

23 Nikki  7 A  

25 Nisa  8 A  

27 Lizz  3 A  

27 Fleur  7/8 B  

28 Owen  1/2 A 

29 Pattarina  3 B  

29 Fayenne 1/2 A 

31 Anne 1/2 B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarig in februari! 

2 Jurren 7/8 B 
3 Caleb 1/2 B 
3 Victoria 4 A 
3 Kiki 1/2 A 
4 Luuk 6 A 
4 Aiyana 1/2 C 
4 Jake 1/2 B 
4 Mike 1/2 B 
10 Amir 4 A 
11 Lourens 1/2 C 
13 Liz 6 A 
15 Deniz 1/2 C 
15 Esmée 1/2  A 

 

Agenda januari /begin februari 2023 

Januari/februari CITO weken 

19 januari MR-vergadering 

6 februari OKR groep 8 gesprekken 

8 februari Studiedag (alle leerlingen vrij) 

We willen u alvast een wijziging op de ouderkalender doorgeven. Het schoolreisje wordt 
verschoven van 4 april naar 16 mei. 

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

