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Floriantje 05, Donderdag 8 november 2018 

 

Agenda 
 Donderdag 8 november = Kleuterrapport en Rapport Groep 8 

 Woensdag 14 november = Schoolfotograaf broertjes en zusjes 

 Donderdag 15 november = Oudergesprekken Groep 1-2  

 Dinsdag  20 november = Oudergesprekken Groep 1-2 en Groep 8 

 Donderdag 22 november =  Schoen zetten 

 Donderdag 29 november =  Pietenmiddag 
 

Judoka van de maand 
Ryan uit groep 5 is de judoka van de maand oktober  geworden. Deze wisselbeker 
wordt elke maand aan een judoka meegegeven die zich het beste inzet en andere 
judoka’s helpt.  

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

 
 
Scholenbezoek groep 8 

Ieder schooljaar gaat groep 8 op bezoek bij alle voortgezet onderwijs scholen in Zoetermeer. Zo kunnen de 
leerlingen zich goed oriënteren op hun schoolkeuze voor het VO. We hebben inmiddels al twee bezoeken gedaan, 
het ONC Clauslaan en het Picasso Lyceum. Alle andere scholen zullen dit schooljaar nog bezocht worden.  
 
Vrijdag 2 november zijn wij op bezoek gegaan bij het ONC Clauslaan, een leerling uit groep 8 vertelt: 
 
We werden met een rode loper ontvangen en  hebben we verschillende lessen gevolgd. We keken eerst een film 
waar ondertussen acts werden uitgevoerd (zingen, free runners en dansers). Daarna gingen we met ons groepje 
dingen maken: smeden, buizen buigen en een vogelhuisje maken van hout. Toen gingen we naar wiskunde. Daar 
moesten we ruimte figuren maken met spekjes. We mochten ook een hamburger maken en opeten, gymmen en 
leuke teksten schrijven. 
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Sinterklaasfeest 

 
Op dinsdag 4 december vieren we weer het sinterklaasfeest op 
school. In aanloop naar dit Sinterklaasfeest zijn er een aantal 
belangrijke data om in uw agenda te plaatsen. Deze zijn: 
 
 
 
 
 
Belangrijke data: 
 
vrijdag 9 nov.                 Groepen 6 t/m 8 en 5-6 HB trekken lootjes 
voor de surprises 
 
vrijdag 16 nov.  Onder schooltijd de school versieren vanaf 13.15 uur. Daar kunnen we uw hulp bij 

gebruiken.  
Graag hiervoor aanmelden via de lijst die bij de klassen hangt. 

 
donderdag 22 nov.  Alle kinderen mogen hun schoen zetten. Graag de woensdag ervoor meegeven. 
 
donderdag 22 nov.  Cadeautjes inpakken vanaf 19.00 uur op school. 

(u bent welkom om te komen helpen, graag vooraf ook even opgeven. De koffie staat 
klaar!) 

 
donderdag 29 nov.  Pietenmiddag; de kinderen mogen verkleed op school komen.  
                                           Surprises inleveren bovenbouw, indien mogelijk na school. 
 
maandag 3 dec.  Tentoonstelling surprises van 8.35 uur tot 16.30 uur. U bent van harte welkom om te 

komen kijken in de speelzaal. 
 
dinsdag 4 dec. Sinterklaasfeest. Deze dag is er een continu rooster en zijn de kinderen om 14.15 vrij! 
 
woensdag 5 dec. Studiedag IKC de Floriant. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Sinterklaas werkgroep        
 

Schoolfotograaf broertjes en zusjes 
Woensdag 14 november  a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen. ( 
broertjes en zusjes) 
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. 
←Achtergrond 
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Gevonden voorwerpen 
In de afgelopen periode hebben we weer een hoop gevonden voorwerpen verzameld. Alle spullen liggen in de 
aula op het podium uitgestald t/m a.s. vrijdag. Kom even langs  om te kijken of er iets van uw kind bij zit. Alles wat 
blijft liggen doneren we aan een goed doel. 
 

Potjes gevraagd voor de kleuterklassen 
De kleuters hebben voor een kerstknutsel  een hoop schone babyvoeding potjes nodig. Graag inleveren bij de 
kleuterjuffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
     
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      


