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Agenda 

  Maandag 22 januari: MR vergadering 

  Dinsdag 23 januari: OR vergadering 

  Donderdag 1 februari: Onderwijskundig Rapport groep 8 

  Maandag 5 februari: Klankbordgroep 

  Woensdag 14 februari: Adviesgesprekken groep 8 

  Donderdag 15 februari: Knutselmap groep 1-2, Rapport groep 3 t/m 7 

  Dinsdag 20 februari: Oudergesprekken groep 3 t/m 7 

  Donderdag 22 februari: Oudergesprekken groep 3 t/m 7 

  Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Krokusvakantie 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Het jaar is in elk geval goed begonnen met mijn verjaardag. Eerst door alle kinderen toegezongen in de aula en 
daarna verwend met drop, kilo’s drop. Ik wil iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor al dit lekkers. Het was 
zelfs zoveel, dat ik een keuze heb gemaakt in de hoeveelheid en een deel van de drop aan de voedselbank heb 
gegeven. Zo genieten er nog meer mensen van al dat lekkers. 
 
Dit jaar gaan we de samenwerking tussen onderwijs en opvang verder intensiveren. Ook in de communicatie gaan 
we als één partij naar buiten treden. Zo hebt u misschien in de afgelopen maanden op Facebook al een aantal 
berichten gezien van onze peuters. Daarnaast zijn we druk bezig om een nieuwe website te vullen en deze zal 
voor het eind van de maand online gaan. Deze website zijn onderwijs en opvang duidelijk aan elkaar gekoppeld. 
Daarnaast zal de nieuwsbrief zoals u gewend bent naar alle ouders van het IKC verzonden worden.  
 
 Met vriendelijke groet, 
  
Alwin Akkermans 
Directeur IKC Floriant 
 

 
Email migratie 
Op vrijdag 2 februari en het daarop volgende weekend zijn wij per mail niet bereikbaar. Binnen Unicoz is er 
gekozen voor een overstap naar office 365 en daarbij hoort een mailmigratie.  
Vrijdag 2 februari is school telefonisch bereikbaar op het gebruikelijk telefoonnummer van school: 079-3615607. 
In het weekend, 3 en 4 februari, is school bereikbaar, voor zeer dringende zaken, op  
telefoonnummer: 06-46054167 
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Verjaardag meester Alwin 

Het was een groot feest woensdag, meester Alwin was jarig. 
Alle kinderen hebben voor de meester gezongen in de aula.  
Meester Alwin hoeft de komende tijd geen drop meer bij te vullen, hij is erg verwend door alle kinderen.  

 

 
 
 

Rokkeveense Dekkerloop: 1,5 km Kidsrun en de Scholencompetitie  
Op zondag 28 januari wordt “De Dekkerloop” weer 
georganiseerd. Voor de kinderen is er een 1.5 km Kidsrun en bij 
genoeg inschrijvingen De Scholencompetitie. 
Begin het jaar goed en doe ook mee! Ga naar de website om je in te 
schrijven: www.rokkeveensedekkerloop.nl  
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Studiedagen schooljaar 2017-2018 
 
Studiedagen schooljaar 2017-2018, groep 1 t/m 8 vrij: 

- Dinsdag 3 april 2018, 
- Vrijdag 22 juni 2018. 

 
 
 

Schoolvakanties 2017-2018 
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs) 
 
Voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 
Goede vrijdag  vrijdag 30 maart 
Pasen   maandag 2 april 
Meivakantie  maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 
Hemelvaart  donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 
Pinksteren  maandag 21 mei 
Zomervakantie  maandag 14 juli t/m vrijdag 24 augustus 
 
 

Schoolvakanties 2018-2019 
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs) 
 
Herfstvakantie  22 oktober t/m 26 oktober 2018     
Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019    
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019     
Paasvakantie  19 april t/m 22 april 2019       
Meivakantie  23 april t/m 3 mei 2019      
Hemelvaart  30 mei t/m 31 mei 2019      
Pinksteren  10 juni 2019      
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019       
 
 

 


