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Floriantje 09, Donderdag 20 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 

 Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari = Kerstvakantie 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Na het geweldige afscheid van Alwin ben ik nu voor de 3e week aan het werk. Het is bijzonder om te ervaren hoe 
zelfstandig het team de kerst voorbereidt en doorgaat met alle lopende zaken. Het is natuurlijk wennen, dat ik 
maar twee dagen in de school aanwezig ben. Gelukkig vangen Nicky en Joyce veel op, maar we moeten nog wel 
een goed evenwicht vinden. Ik heb hier veel vertrouwen in. Na de vakantie zal ik meer in de groepen aanwezig 
zijn om ook de kinderen te leren kennen. Tevens zal ik koffieochtenden gaan inplannen om ook met u als ouders 
kennis te maken. 
We hebben helaas ook te maken met ziekte en het tekort aan vervanging. Het ziet er naar uit dat we na de 
vakantie weer als volledig team aan het werk gaan.   
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een mooi 2019! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos van Teunenbroek 

 
Basketballen in de Kerstvakantie  
Voor het Basketballtoernooi 2019 hebben zich weer een heel aantal enthousiaste sporters opgegeven en heb ik 3 
teams in kunnen schrijven:      
                              
Floriant 5/6                                                                                                 
Coach (Mandy/juf Mariska)                                                                                            
Joey (5), Marko (5), Bastienne (5), Robin (5), Julian (5), Thomas (5), Ruben (6), Tessa (6), Seth 
(6HB), Mika (6HB), Ronja (6HB). Noah (6) 
Floriant 7 
Coach (vader van Silke) 
Lucas (7HB), Maren (7), Ben (7), Silke (7), Vince (7), Razouk (7) 
Floriant 8 
Coach (vader van Tom) 
Tom(8), Xander (8), Jesper (8), Merijn (8), Siebe (8), Karaar (8) 
 
Het exacte wedstrijdschema krijgen de deelnemers deze week via de mail, 
de coaches krijgen het programmaboekje op papier mee. 
Het wordt vast weer een fantastisch toernooi. 
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Judoka van de maand 
 
Razouk uit groep 7 Is de judoka van de maand  december geworden. Deze wisselbeker wordt 
elke maand aan een judoka meegegeven die zich het beste inzet en andere judoka’s helpt.  

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

 
Excursie Verzorgingshuis ‘Buytenhaghe’ 
Project “jong en oud”, (groep 5/5HB en 6/6HB) 
Op donderdag 13 december jl. gingen bovengenoemde groepen een kijkje nemen in het verzorgingshuis. Zij 
hebben daar een goede indruk opgedaan over hoe daar gewerkt wordt met de ouderen onder ons.  De moeder 
van Joey Siebers uit groep 5 die daar werkt, heeft de groepen rondgeleid: verschillende ruimtes in het huis laten 
zien en verteld wat daar gedaan wordt. 
Ook hebben zij zelf contact gemaakt met de bejaarden, door: een gesprekje met ze te voeren, koffie voor ze te 
halen, een spelletje met ze te spelen en te knutselen met ze.  
De kinderen waren duidelijk onder de indruk en stonden open voor contact.  Dat was erg mooi om te zien. 
Zie hieronder een kleine impressie vanuit groep 5: 

     
Koffie rondbrengen                                                     Knutselen voor kerst 

       
Hartslag luisteren                                                           Een spelletje spelen 
 

 
Rondleiding 
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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      


