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Floriantje 08, Donderdag 13 december 2018 

 

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

• Vrijdag 21 december= Groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
 

Kerstviering in De Wijngaard 

Op donderdag 20 december gaan we met alle groepen naar De Wijngaard om samen kerst te vieren. Het thema 
van deze viering is “Iedereen telt mee!”. Deze viering gaat over dat je meetelt en serieus genomen wordt en dat 
we niemand mogen vergeten. We hebben twee vieringen deze ochtend.  
Viering 1, viering start rond 8.45 uur: Groep 1/2A, Groep 1/2B, Groep 4-5 hb, Groep 6/7 en groep 7/8 
( alle kinderen van deze groepen worden in De Wijngaard verwacht tussen 8.35 uur en 8.45 uur, na de viering 
lopen de leerkrachten gezamenlijk met de kinderen terug naar school). Kinderen van de voorschoolse opvang 
worden meegenomen door een leerkracht. Wilt u dit van tevoren even aan de groepsleerkracht doorgeven, zodat 
we geen kinderen vergeten mee te nemen!! 
Viering 2: viering start rond 10.00 uur: Groep 3, groep 4, groep 5, groep 6-7hb en groep 7-8HB 
( deze kinderen worden tussen 8.35 uur en 8.45 uur gewoon op school verwacht. Zij lopen gezamenlijk met hun 
leerkracht naar De Wijngaard en weer terug naar school). 
U bent van harte welkom om de viering bij te wonen! 
Adres: Moeder Teresasingel 100, 2719 AZ Zoetermeer.  
 
 

Kerstdiner  

De school is feestelijk versierd in kerstsfeer. We gaan bijna de laatste schoolweek van 2018 in. De week van de 
kerstviering en het kerstdiner. 
Bij de klassen hangen inschrijflijsten voor de hapjes. Die zijn al bijna overal vol. Dat belooft een lekker en gezellig 
kerstdiner te worden. 
Op donderdag 20 december zijn de kinderen om 15.00 uur vrij. Het kerstdiner start om 18.00 uur.  U kunt de 
hapjes om 17.50 uur komen brengen.  
Om 19.00 uur kunt u in de aula gezellig bij elkaar komen onder het genot van warme chocomel of glühwein. Het 
kerstdiner is om 19.30 afgelopen. Alle kinderen moeten dan binnen opgehaald worden. Als uw kind alleen naar 
huis mag, willen we dit graag middels een briefje bevestigd zien. 
We wensen u alvast een heel fijn kerstfeest. 
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Floriantje 08, Donderdag, 13 december 2018 

 

Judoka van de maand 
Jay uit groep 4 Is de judoka van de maand november geworden. Deze wisselbeker wordt 
elke maand aan een judoka meegegeven die zich het beste inzet en andere judoka’s helpt.  

Gefeliciteerd Jay! 💪🏼 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      


