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Agenda 
 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 

 Maandag 23 oktober = MR vergadering 

 Dinsdag 6 november = OR vergadering  

 Donderdag 8 november = Kleuterrapport en rapport Groep 8 
 

Judoka van de maand 
Joep uit groep 7 Is de judoka van de maand september geworden. Deze wisselbeker 
wordt elke maand aan een judoka meegegeven die zich het beste inzet en andere 
judoka’s helpt.  

Gefeliciteerd Joep! 💪� 
 
Voor meer informatie over judo op IKC Floriant kunt u altijd binnen lopen tijdens de 
judolessen op maandag tussen 15.45-17.45. 

 
BHV en ontruiming 

Donderdag 18 oktober zal de jaarlijks aangekondigde ontruimingsoefening plaatsvinden. 
 In het kader van ons veiligheidsbeleid zal er ook dit jaar weer geoefend worden met de ontruiming van de school. 
De eerste van het schooljaar is altijd gepland en bekend bij de kinderen, ouders en collega’s. We oefenen de 
ontruiming zodat kinderen en collega’s weten hoe we ontruimen en het is een oefening voor de bhv-ers om te 
kijken of het ontruimingsplan goed werkt. 
  

Wist u dat… 
Alle groepen vanuit de ouderraad €50,- hebben ontvangen om voor de groep speelgoed aan te schaffen voor het 
buitenspelen. De groepen hebben een groot gedeelte van dit geld al besteed en de kinderen spelen met veel 
plezier buiten met het speelgoed. Namens alle kinderen willen we graag de ouderraad bedanken. 
  

Privacy 

In het kader van de privacy wil ik alle ouders vragen rekening te houden met het volgende. Alle activiteiten die 
onder schooltijd plaatsvinden vallen onder verantwoording van school. Op het moment dat u als ouder meedoet 
met een activiteit blijft de verantwoordelijkheid bij school liggen. dit geldt ook voor beeldmateriaal van kinderen. 
Als u foto’s maakt met kinderen van IKC Floriant mogen deze niet gedeeld worden op persoonlijke 
facebookpagina’s. Niet alle ouders willen hun kind op social-media en daar houden we als school rekening mee. 
Heeft u een leuke foto die de moeite waard is om te delen geef deze dan door aan de groepsleerkracht. Er zal dan 
door school gekeken worden of de foto gedeeld mag worden via de kanalen van school. 
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Uitstapje naar Brandweer Schiphol 
Groep 5 mocht , in het kader van ons IPC project  “luchthavens en verbindingen”, naar de brandweer op Schiphol. 
Daar werkt de vader van 2 leerlingen van onze school. Groep 6 is er ook al geweest en groep 5/6 HB gaan er nog 
naartoe. We zijn naar het oefenterrein geweest, waar op dat moment de brandweer in opleiding een brand 
binnen in het oefenvliegtuig aan het blussen waren.  Dat konden we verder niet zien (maar hebben dat later in de 
klas wel  op een filmpje gezien). Ook mochten alle kinderen en begeleiders met de brandslang spuiten. Dat was 
wel heel erg leuk. 
Na het “10 uurtje” gingen we de kazerne zelf bekijken. We kwamen bij de slaapkamers van de brandweerlieden, 
de sportzaal (er wordt iedere dag gesport om in goede conditie te blijven), de woonkamer/keuken (in de 
woonkamer staan  2 tv’s en een heleboel relax stoelen. Daar lagen de kinderen gelijk in. En we zijn in de ruimte 
geweest waar de wagens staan. Die zijn enorm groot. In zo’n brandweerwagen gaat 12.500 liter water! Alle 
kinderen mochten daar ook in zitten. 
We hebben geleerd dat de brandweer 24 uurs diensten hebben, dat er ook vrouwen werken, dat ze iedere dag 
vaste rituelen hebben, zoals de wagens onderhouden, dat ze binnen 30 seconde nadat het alarm is afgegaan, in 
de wagen moeten zitten (ze hebben dan ook hun laarzen al in hun broek klaarstaan) en dat ze binnen 3 minuten 
bij de plaats van bestemming moeten zijn. Daarom zijn er 3 kazernes op Schiphol. 
We hebben een geweldige ochtend gehad. Alle kinderen (en de juf) kregen een stoere pet en een pin van 100 jaar 
Schiphol. Jeroen, super bedankt dat we mochten komen en dat jij dit  in je vrije tijd voor ons hebt gedaan! 
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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      


