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Agenda 
 Dinsdag 2 oktober = Vergadering Ouderraad Algemene Leden Vergadering 

 Vrijdag 5 oktober = Dag van de Leerkracht 

 Donderdag 11 oktober = Oudergesprekken groep 3 t/m 7 

 Dinsdag 16 oktober = Oudergesprekken groep 3 t/m 7 + NIO Groep 8 

 Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober = Herfstvakantie 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Afgelopen vrijdag hebben we met het team onze eerste studiedag gehad. Het was een studiedag met 
verschillende onderwerpen.  
Zo is er gesproken over onze normen en waarden, hierover leest u verder in de nieuwsbrief meer over. Ook is er 
gesproken over onze huidige lestijden en een eventuele verandering hiervan. In de bijlage zit een ouderbrief met 
meer informatie hierover. 
 
Daarnaast zijn we heel praktisch aan de slag gegaan met de collega’s van de groepen 3 t/m 8 over de invulling van 
de nieuwe rapportage van IPC.  
De collega’s zijn met elkaar aan de slag gegaan met het kleuteronderwijs. Kleuters leren heel veel in de basis en 
daarbij is leren door middel van spel heel belangrijk. De komende tijd gaan de collega’s dit verder afstemmen en 
moet dit uiteindelijk leiden tot een document met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 3. 
 
Als gezellige afsluiter had één van de collega’s een pub quiz georganiseerd waarbij de algemene kennis getest 
werd van het team. Kortom, het was een leerzame dag. 
 

SWPBS 

Op IKC Floriant hangen in de aula onze 5 waarden: Plezier, Verantwoordelijkheid, Respect, Veiligheid en 
Vertrouwen. 
Deze waarden hebben we een aantal jaar bij de start van het werken met SWPBS als school gekozen omdat we dit 
de belangrijkste waarden vinden die we de kinderen mee willen geven. 
 
Door het jaar heen werken we met lessen waarin we kinderen gedragsverwachtingen leren. Voor de komende 
periode hebben we met het team gekozen om de waarden Respect en Verantwoordelijkheid centraal te zetten. 
 
De komende tijd zal er in de groepen de lessen gegeven worden rondom deze waarden. U moet dan denken aan 
lessen: ‘Hoe gaan we met elkaar om’ of ‘Hoe gaan we met het materiaal om’.  
Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden. 
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Schoolbrengdag 20 september 

Afgelopen donderdag was het de jaarlijkse “schoolbrengdag” waarin alles draait om het 
“haal-en brenggedrag” van ouders met hun kinderen van huis naar school. 
Op donderdag 20 september 2018 organiseerde SCHOOL op SEEF de landelijke 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! 
Ook de Floriant heeft hieraan meegedaan…de leerkrachten is die dag gevraagd om een overzicht te maken van de 
wijze waarop de kinderen die dag naar school kwamen. Dit werd op diverse, leuke manieren geanalyseerd: 

         

 
 
Gemiddeld kwamen er deze dag ca. 80 kinderen lopend of met de fiets naar school. 
Uiteraard zijn er veel kinderen in de HB groepen die uit een andere woonplaats komen, dus 
die moeten wel met de auto komen… 
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Studiedagen schooljaar 2018-2019 

 
Studiedagen schooljaar 2018-2019, groep 1 t/m 8 vrij: 

- 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      


