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Agenda 
 Dinsdag 4 september: Vergadering Ouderrraad 

 Maandag 10 september: Vergadering Medezeggenschapsraad 

 Vrijdag 14 september: Schoolreis 

 Maandag 17 september: Inloop  groep 3 t/m 8 

 Dinsdag 18 september: Show Mad Science 

 Donderdag 20 september: Schoolfotograaf 
                                                 Inloop groep 3 t/m 8 
                                                 Informatieavond groep 1-2 

 Vrijdag 21 september: Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De welverdiende zomervakantie zit er weer op en afgelopen maandag zijn we met frisse moed en veel plezier 
gestart aan een nieuw schooljaar. Het begin van het nieuwe jaar is altijd weer even spannend, is mijn nieuwe juf 
wel aardig, naast wie zit ik in de klas, hoeveel huiswerk krijgen we. En daarnaast zijn er wel meerdere vragen bij 
ouders. U ontvangt vandaag van de groepsleerkracht een mail met specifieke informatie over de groep van uw 
kind voor dit schooljaar. Als hierover vragen zijn kunt u zich altijd richten tot de groepsleerkracht. 
Op maandag 17 september en donderdag 20 september is er na schooltijd een inloop waarbij u van harte welkom 
bent om de klas te bekijken, de methodes in te zien  en de leerkrachten even te spreken. Op donderdag 20 
september is er een informatieavond voor de ouders van de kleutergroepen van 19.00 uur tot 19.45 uur. 
 

Jaarkalender 

Net voor de vakantie heeft u deze ontvangen per mail en de jaarkalender zit ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Daarnaast kunt u hem ook vinden op onze website: 
 http://floriant.unicoz.nl/jaarkalender_ouder/ en http://floriant.unicoz.nl/informatie/agenda/  
U bent van ons gewend om elk jaar de jaarkalender te ontvangen op papier. Om milieu, papier en kosten te 
besparen zal de jaarkalender niet meer automatisch mee gegeven worden met alle gezinnen. Wilt u liever toch 
een papieren versie kunt u de jaarkalender ophalen bij de administratie. 
 

Schoolfotograaf 

Donderdag 20  september  a.s. komt de schoolfotograaf  op school om de kinderen te 
fotograferen. ( individueel + groep). Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het 
resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur van de bovenkleding. Frisse kleuren 
komen het beste over. Zwart is vaak somber en fluor is zeker niet verstandig. Bij regen is 
het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen. Hele fijne 
streepjes in kleding geven een vervorming in de afdruk van een pasfotovel. De afhandeling 
van de foto’s zal via internet plaatsvinden.                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                Voorbeeld achtergrond    
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Privacy 

Ook als school hebben we te maken met de veranderende wetgeving rondom Privacy. Hierover vindt u in de 
bijlage van deze nieuwsbrief twee bijlagen. De eerste is een brief met tekst en uitleg hoe we als school omgaan 
met beeldmateriaal van uw kind en de tweede is een toestemmingsbrief waarbij u als ouder toestemming 
verleend aan school om gebruik te mogen maken van beeldmateriaal. Ik wil u vragen de toestemmingsbrief zo 
spoedig mogelijk op school te retourneren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

 Schoolreis 
Het schooljaar is nog maar net begonnen maar het eerste uitje staat alweer voor de deur. 
Vrijdag 14 september gaan alle groepen op schoolreis. 
De groepen 1 t/m 4 gaan naar Kidzcity in Utrecht en de groepen 5 t/m 8 
gaan naar de Efteling. 
Vertrek naar Kidzcity is om 9.30 uur en terugkomst rond 15.45 uur. De 
kinderen krijgen een lunch. 
Vertrek naar de Efteling is om  8.45 uur en terugkomst is rond 17.30 uur. 
De kinderen moeten hun eigen lunch meenemen. Over 2 weken krijgt u 
meer informatie. 
We hebben er in ieder geval erg veel zin in! 
 

Douchen na de gym 

De kinderen mogen na de gymles een frisse douche nemen, maar vanaf dit schooljaar is dat niet meer verplicht. 
Kinderen die dat prettig vinden mogen een deodorantroller meenemen (geen spray). 
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Studiedagen schooljaar 2018-2019 
 
Studiedagen schooljaar 2018-2019, groep 1 t/m 8 vrij: 

- Vrijdag 21 september 2018 
- Woensdag  5 december 2018 
- Maandag 4 maart 2019 
- Vrijdag 7 juni 2019 
- Vrijdag 5 juli 2019 

 

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      


