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Floriantje 10, Donderdag 17 januari 2019 

 

Agenda 
 Dinsdag 22 januari = OR- vergadering 

 Maandag 4 februari = MR- vergadering 

 Donderdag 7 februari = Onderwijskundig Rapport Groep 8 

 Woensdag 13 februari = Adviesgesprekken Groep 8 vanaf 9.00 uur 

 Donderdag 14 februari = Knutselmap Groep 1-2 en Rapport Groep 3 t/m 7 

 Vrijdag 15 februari = Valentijnsbal 

 
Basketballen in de Kerstvakantie  
Op vrijdag 4 januari jl. hebben 3 enthousiaste teams van IKC 
Floriant deelgenomen aan dit toernooi. Er was een team vanuit 
groep 7 (HB), groep 8 en de groepen 5/6 (HB). De groepen 7 en 8 
speelden in de ochtend onder leiding van welwillende coaches. Zij 
hielden zich kranig tijdens de wedstrijden, echter kwamen ze niet 
tot in de kwartfinales. De concurrentie was te sterk, met name 
van teams waarin kinderen speelden die deze sport beoefenen. 
 
Het team van de groepen 5 en 6 speelde in de middag. Zij begonnen goed en wonnen de eerste drie 
wedstrijdjes…de laatste poulewedstrijd verloren zij helaas. Zij mochten wel door naar de kwartfinales, maar ook 
die wedstrijd wonnen ze net niet…de tegenpartij scoorde nog in de laatste minuut. 

 
Het was even slikken, maar uiteindelijk konden alle spelertjes 
toch terugkijken op een leuk toernooi… 
En voor wie nu enthousiast geworden is om te gaan 
basketballen: neem dan eens een kijkje bij de Zoetermeerse 
basketballvereniging Zoebas! 

 
 
 

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

Gefeliciteerd Thomas! 💪🏼 
 
Voor meer informatie over judo op IKC Floriant kunt u altijd binnen lopen 
tijdens de judolessen op maandag tussen 15.45-17.45. 
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Nieuwe projecten IPC weer gestart  
Deze week zijn de groepen 3 t/m 8 weer met leuke en leerzame IPC thema’s  gestart.  

Thema’s IPC 

Groep 3/4 Circus 

Groep 5/6 Wat eten we vandaag? 

Groep 7/8 Het milieu 

De kinderen en de juffen hebben er weer zin in! 

 

Gebruik Groepsapp  
Als school zijn we blij dat er een groepsapp per klas is. Wij ervaren bij verschillende klassen dat schoolse zaken 
snel bij ouders bekend zijn. Naast deze positieve kant ervaren wij geregeld dat er binnen de groepsapp van de 
klassen berichten geplaatst worden die daar niet thuis horen. Via deze weg willen we u er op wijzen hoe IKC 
Floriant graag ziet hoe de groepsapp wordt ingezet. Binnen de groepsapp wordt alleen informatie gedeeld met 
betrekking tot groeps- en schoolactiviteiten. Individuele zaken horen niet thuis in de app, maar dienen met de 
leerkracht besproken te worden op een daarvoor afgestemd moment. We hebben het vertrouwen in u als ouders 
dat we de groepsapp weer gaan gebruiken waarvoor het is bedoeld. 
 

Gevonden Voorwerpen  
Op donderdag en vrijdag zullen de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode weer uitgestald worden op 
het podium. Loopt u gerust even langs om een kijkje te nemen. Alle spullen die blijven liggen, brengen we naar 
een goed doel. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019- 2020  
De schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn bekend en kunt u vanaf nu altijd terug vinden in onze 
nieuwsbrief en de website https://www.unicoz.nl/over-unicoz/vakantierooster 
 

Schoolvakanties 2019- 2020 
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs) 
 
Herfstvakantie               21 oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie                  23 december t/m 3 januari 2019        
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020    
Paasvakantie  10 april t/m 13 april 2020       
Meivakantie  20 april t/m 1 mei 2020 
Bevrijdingsdag                  5 mei 2020     
Hemelvaart  21 mei t/m 22 mei 2020      
Pinksteren  1 juni 2020      
Zomervakantie               20 juli t/m 28 augustus 2020     
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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) 
        
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      

 
 


