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Agenda 
 Vrijdag 7 december = 8.45 uur versieren school  Kerst 

 Maandag 10 december = MR - vergadering 

 Dinsdag 11 december= OR- vergadering 

 Donderdag 20 december= Kerstviering Wijngaard en Kerstdiner (18.00 uur tot 19.30 uur) 
 

Het Sinterklaasfeest was een groot succes   

Gelukkig kon hij toch in Nederland aankomen, ondanks de lage waterstand. 
Twee Pieten wilden wel directeur worden van onze school en hadden een eigen partij 
gekozen. De PVV en de PvdP. De kinderen konden stemmen welke Piet er geschikt was om 
onze nieuwe directeur te worden. Helaas ging dat niet door, want de Sint wilde ze allebei 
weer mee terugnemen naar Spanje. Daar konden ze dan directeur worden van de 
Pietenschool. 
Alle groepen hebben wat voor de Sint opgevoerd. Dat was erg leuk. Van liedjes zingen, 
toneel spelen tot zelf een instrument bespelen. De Sint en Pieten hebben genoten.  Nu zijn 
ze weer naar Spanje voor hun welverdiende rust.  De OR en Laura, heel erg bedankt voor jullie inzet en leuke 
ideeën. 

 
Oproep hulp kerstviering in de kerk 

Op donderdagochtend 20 december houden we een kerstviering in De Wijngaard. We worden al jaren 
geassisteerd door twee ouders die zich bezig houden met het beeld en geluid tijdens de viering. Voor dit jaar zijn 
we nog steeds op zoek naar twee nieuwe ouders die deze taak kunnen gaan overnemen. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar jenny.middendorp@floriant.unicoz.nl. 
 

Programma Kerst in de Wijngaard 

In de bijlage treft u het Kerstprogramma 2018 van de Wijngaard. 
 

Nieuws van de Ouderraad (OR) 

Voor ieder kind op IKC Floriant wordt per schooljaar een ouderbijdrage van (max.) € 47,50* gevraagd (niet te 
verwarren met de IPC-bijdrage). Dit bedrag is inclusief de verplichte bijdrage van €25,00 voor het schoolreisje. 
Hoewel de rest van het bedrag wettelijk vrijwillig is, hoopt en rekent de OR op ieders bijdrage. Om u een indruk te 
geven hoe het geld wordt besteed en wat de “werkzaamheden” van de OR zijn, geven we u vanaf nu regelmatig 
hier in het Floriantje een kijkje in de OR-keuken. 
* Komt uw kind ná het schoolreisje op school, dan wordt hierop € 25,00 in mindering gebracht.  
 
Samen met het team van leerkrachten van IKC Floriant organiseert de OR gezellige activiteiten voor de leerlingen 
zoals de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het voorjaarsbal, de Avondvierdaagse, de sportdag, de 
Eerste Heilige Communie en het afscheidsfeest van groep 8. De activiteiten en taken hierbinnen worden door de 
OR-leden onderling verdeeld. 
 
Voor het Sinterklaasfeest bedenkt de OR de verhaallijn voor het Sinterklaasfeest op school. We versieren de 
school met onze Sinterklaasversiering, we kopen schoenkadootjes voor alle kinderen en pakken die met behulp 
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van de ouders in. We huren en schminken Sint en de Pieten, zowel voor de Pietenmiddag als het Sinterklaasfeest 
rond 5 december. Daarnaast doen we de inkopen voor deze dagen: strooigoed voor de Pieten, taaitaai en 
limonade voor in de klas en speciale traktaties voor kinderen met allergieën. De dag dat Sinterklaas met zijn 
Pieten IKC Floriant bezoekt, zorgt de OR dat de Sint zich aan het strakke programma voor die dag houdt en dat hij 
tussendoor met zijn Pieten een broodje kan eten. 
 
Nu de Sint weer op de boot naar Spanje zit en de Sint-versiering weer op onze zolder ligt, kunnen we ons 
helemaal gaan richten op alle voorbereidingen voor het Kerstfeest. A.s. vrijdag versieren we de school met onze 
Kerstversiering en kunnen ook hier de hulp van ouders goed bij gebruiken. Wie wil 
en kan helpen zien we graag om 8.45 uur in de aula. 
 
Omdat dat we uw geld wijs besteden, houden we naast de financiering van jaarlijks 
terugkerende activiteiten ook geld over voor algemene dingen. Zo hebben we eind 
vorig schooljaar 2 led-lampensets voor het kamp, de musical en feesten aangeschaft. 
Dit schooljaar konden we iedere klas nieuw buitenspeelgoed aan laten schaffen 
t.w.v. €50. Groep 7/8 heeft dat goed besteed: 
 
De Ouderraad bestaat uit: 
Simone – voorzitter en moeder van Xander uit groep 8 
Allard – secretaris en vader van Tom uit groep 8 
Jeroen – penningmeester en vader van Tessa uit groep 7 en Lieke uit groep 4 
Sylvia – redacteur en moeder van Ben uit groep 7 en Nick uit groep 6 
Tamara – moeder van Ruben uit groep 6 en Dylan uit groep 4 
Jorinde – moeder van Thomas uit groep 5 en Feline uit groep 3 
Jeanette – moeder van Timo uit groep 4 
Bonny – moeder van Yara uit groep 5 en Nikki uit groep 1/2a 
Ray – vader van Jacky uit groep 3 en Ryan uit groep 1/2b  
Lianne – moeder van Dewi uit groep 1/2a 
Juf Ingrid (groep 1/2b) 
Juf Ivonne (groep 3) 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die bij de OR willen aansluiten om IKC Floriant te ondersteunen bij de 
diverse activiteiten. Heeft u interesse, meld u dit dan bij een van de OR-leden, eventueel via de leerkracht van uw 
kind. 
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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die in aanmerking komen voor de 

Eerste Heilige Communie in 2019 

 

 

Zoetermeer, december 2019 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Uw dochter/zoon komt dit jaar in aanmerking voor de Eerste Heilige Communie (EHC). Daarom 

ontvangt u deze brief. De werkgroep EHC is al met de voorbereidingen van deze speciale 

gebeurtenis begonnen. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers uit het vicariaat ‘De 

Wijngaard’ en de pastor. Ook hebben de leerkrachten van de katholieke basisscholen in ons 

vicariaat een belangrijk aandeel in de voorbereiding van uw kind. Toch is de belangrijkste rol voor u 

weggelegd. Hoe u denkt en praat over de Eerste Heilige Communie kan ervoor zorgen dat uw kind 

zich ook na deze EHC betrokken voelt bij de vieringen van onze geloofsgemeenschap. 

 

Als uw kind ook mee gaat doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (uw kind moet 

wel gedoopt zijn en in groep 4 of 5 van de basisschool zitten) dan vult u bijgaand strookje in. Naast 

uw handtekening is het ook nodig dat uw kind zijn/haar handtekening zet. Met het ondertekenen 

verklaart u zich bereid om thuis de nodige aandacht aan de voorbereiding te besteden. Wij 

verwachten u (tenminste één van de ouders) dan ook op de te houden ouderavonden.  

 

De antwoordstrook moet uiterlijk vrijdag 21-12-2018 a.s. ingeleverd zijn. 

De voorbereiding van de kinderen start zondag 27-01-2019. Dit wordt vooraf gegaan door een 

ouderavond op woensdag 16 januari 2019 om 20.00 uur in De Wijngaard. 

 

De communieviering staat gepland (onder voorbehoud) op zondag 23 juni 2019.  

 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben verblijft met vriendelijke groet, 

 

De werkgroep Eerste Heilige Communie 

Vicariaat “De Wijngaard” 
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ANTWOORD 

 

op de uitnodiging voor de Eerste Heilige Communie van 

 

naam kind : ............................................................................................................................ 

 

adres : ................................................................................................................................... 

 

postcode en woonplaats: .................................................................................................... 

 

telefoonnummer : .............................................../ 06-....................................................... 

 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

geboortedatum : .................................................................................................................. 

 

parochie en plaats van doop: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ondergetekende, ouder of verzorger, stelt het op prijs dat bovengenoemde leerling van 

 

basisschool : .................................................... groep : .......  wordt voorbereid op de Eerste 

Heilige Communie. 

 

Zelf ben ik bereid thuis daaraan de nodige aandacht te besteden en deel te nemen aan de 

ouderavonden. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger:…………………………………………………………………………… 

 

Handtekening kind: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

AUB. vóór 21-12-2018 inleveren bij of opsturen naar: 

 Carla de Pauw  

 Thomas Morelaan 6  

 2721 AV  Zoetermeer 

 tel. 06 535 16 225  of 079-3610680 

 r.depauw@casema.nl  
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Studiedagen schooljaar 2018-2019 

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


