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Floriantje 02, Donderdag 13 september 2018 

 

Agenda 
 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, 
 
Morgen gaat de hele school gezellig op schoolreis. De onderbouw naar KidZcity en de bovenbouw naar de 
Efteling. Alle kinderen en begeleiders wensen we heel veel plezier en een gezellige dag. 
Een andere reminder is de schoolfotograaf op donderdag 20 september. Van alle kinderen wordt dan de 
portretfoto gemaakt en de klassenfoto. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team IKC Floriant 

 
Schooltijden 
Het was weer even wennen, de wekker, het vroege opstaan, broodtrommeltjes op tijd in de tassen en weer op 
tijd op school zijn. De deuren gaan om 8.35 uur open en om 8.45 uur willen we graag met de les starten, het zou 
fijn zijn als iedereen op tijd komt! 
 

Privacy en contactgegevens 
Eerder heeft u vanuit school een brief en een toestemmingsformulier ontvangen over het gebruik van 
beeldmateriaal van uw kind. Als deze nog niet is ingeleverd willen we u verzoeken dit zo spoedig mogelijk te 
doen. Bij de administratie kunt u eventueel dit formulier ophalen. 
 
Daarnaast merken we dat de contactgegevens in ons leerling administratiesysteem niet altijd in orde is. Als uw 
telefoonnummer of email veranderd is,  wilt u dit dan doorgeven bij de administratie zodat de contactgegevens 
altijd in orde zijn. 
 

Groei kinderfysiotherapie 
Ook dit jaar zal Daniëlle Veenstra- van der Plas, onze kinderfysiotherapeut vanuit Groei!, weer het 
inloopspreekuur verzorgen. 
Tot aan de kerstvakantie is zij aanwezig op vrijdagochtend: 
28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november en 14 december. 
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Schoolbrengdag 20 september 

Veel auto’s in de schoolomgeving tijdens de haal- en brengmomenten zorgen voor een onveilig gevoel bij 
kinderen die lopend of op de fiets naar school komen. Soms leidt het zelfs echt tot gevaarlijke situaties. Als we 
allemaal lopend of op de fiets naar school gaan, wordt de schoolomgeving een stuk veiliger. Bent u degene die 
het goede voorbeeld geeft en de eerste stap neemt?  
Op donderdag 20 september 2018 organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. Een dag waarop we ouders 
en leerlingen oproepen lopend of op de fiets naar school te gaan. Door de auto te laten staan zijn de leerlingen 
goed bezig voor hun gezondheid, de verkeersveiligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid en 
het is nog eens leuk ook! 
 
Goed voorbeeld doet volgen Kinderen leren door het gedrag van hun ouders. Al op jonge leeftijd nemen zij het 
gedrag van hun ouders als voorbeeld over. Ook in het verkeer leren kinderen zo. Wanneer u bijvoorbeeld zelf op 
de fiets uw hand niet uitsteekt wanneer u de bocht om wilt, kunt u ervan uit gaan dat uw kind uw onveilige 
gedrag overneemt. En dat terwijl kinderen zich veel minder bewust zijn van eventuele risico’s. Gelukkig geldt het 
omgekeerde ook: goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Door al op jonge leeftijd in het verkeer te oefenen, leren kinderen bijvoorbeeld de snelheid van auto’s in te 
schatten. 

Recent was het volop in het nieuws. Schoolkinderen fietsen te weinig en doen daardoor te weinig 
verkeerservaring op. Met de Schoolbrengdag kunnen we hier samen een positieve draai aan geven. Doe mee, en 
help dit te veranderen!  Door op de fiets naar school te gaan, doen kinderen ervaring op met verkeersituaties en 
vergroten zij hun verkeersvaardigheid. 

                                                                                                                                                   

Schoolreis  

Onderbouw:  
De groepen 1 t/m 4 gaan naar Kidzcity in Utrecht en moeten gewoon om 8.45 uur op 
school zijn. De bus vertrekt om 9.30 uur en de aankomst op school zal rond 15.30 uur zijn.  
Graag een tussendoortje en drinken mee  en de lunch wordt verzorgd. Geef uw kind wat extra kleding mee voor 
als er  “een ongelukje” gebeurt. 
Bovenbouw: 
De groepen 4hb en 5 t/m 8 gaan naar De Efteling. De bus vertrekt om 8.45 uur en de 
aankomst op school zal rond 17.30 uur zijn. Uw kind(eren) moeten UITERLIJK om 8.30 
uur op school zijn. Daar krijgen ze een schoolhesje en een polsbandje om met een 
telefoonnr. van de begeleider. Eten en drinken, ook de lunch moet zelf meegenomen worden. Groep 4hb, 5 en 6 
lopen in groepjes met begeleiders en groep 7 en 8 lopen zonder begeleider, maar wel in groepjes rond. Alleen de 
kinderen van de groepen 7 en 8 mogen € 5,- zakgeld meenemen. Mobieltjes mogen NIET mee.  
 

Nieuw Lid MR 
Vanaf dit schooljaar ben ik lid van personeelsgeleding van de medezeggenschapraad.  
Mijn naam is: Ingrid van der Kleij. 
Ik ben al heel wat jaren werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb alle groepen wel en keer de 
revue zien passeren! 
Op de Floriant heb ik eerst les gegeven in de reguliere groepen.  Inmiddels werk ik al weer 10 
jaar, met heel veel plezier,  op de HB-afdeling. 
Dit jaar ben ik leerkracht van groep 4/5HB op de maandag, dinsdag en woensdag. 
Ik heb er veel zin in om weer deel uit te maken van de medezeggenschapsraad, waarin we 
samen met ouders mee mogen praten over het beleid van de school. 
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Mad Science komt op school! 
Binnenkort is het zover. Op 18 september komt een van de Mad Science professoren 
een spectaculaire Science show op IKC  Floriant geven. Hierna kunnen de kinderen van 
groep 3 t/m  8 zich opgeven voor de naschoolse cursus. Zij worden vanaf 7 november 
iedere woensdag zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor 
de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf 
aan de slag als echte wetenschapper!  
Vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica en leer over superstructuren, elektriciteit en 
het werk van detectives. Er komt van alles aan bod! Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de 
kinderen meegegeven.  
 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 30-09-2018 en vol=vol.  Nu al nieuwsgierig? 
Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier. 

 
Schoolmaatschappelijk werker IKC Floriant 

Mijn naam is Judith Vieveen en ik ben sinds januari 2017 werkzaam als 
schoolmaatschappelijk werker op De Floriant en nog 6 basisscholen in Zoetermeer. 
Daarvoor heb ik ruime ervaring opgedaan in allerlei vormen van jeugdhulpverlening. 
Op donderdagmiddag ben ik aanwezig op de Floriant en op mijn werkdagen ben ik 
telefonisch of per mail bereikbaar. 
 
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk zelf 
met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met 
iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider 
zijn of een leerling kan worden aangemeld bij  schoolmaatschappelijk werk. Zo kan 
uw kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.  
 
Wat bieden wij? 
Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden. 
Het doel is om kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de 
hulpvraag. Samen met u, school en de leerling bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en 
het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet. 
 
Werkwijze 
Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam van de Floriant. 
Ik ondersteun uw kind bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd eerst contact met u 
op. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie. De hulp is kortdurend 
(ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit: 

 Individuele begeleiding van het kind 

 Ondersteuning aan de ouders  

 Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie, de hulp wordt dan door de gemeente vergoed. 
 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op. 
Judith Vieveen 
06-46179208 
j.vieveen@schoolformaat.nl 
 
 
 

http://onderwijs.mad-science.nl/systeem3/
https://inschrijven.mad-science.nl/
https://inschrijven.mad-science.nl/
mailto:j.vieveen@schoolformaat.nl
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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      


