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Floriantje 11, Donderdag 31 januari 2019 

 

Agenda 
 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 

 Dinsdag 19 februari = Oudergesprekken Groep 3 t/m 7 

 Donderdag 21 februari = Oudergesprekken Groep 3 t/m 7 

 
 
Benoeming nieuwe directeur 
De afgelopen tijd heeft er een zorgvuldige werving- en selectieprocedure plaatsgevonden voor een nieuwe 
directeur voor IKC Floriant. Hierbij is de medezeggenschap en een aantal vertegenwoordigers van de school nauw 
betrokken geweest. 
Met veel genoegen kunnen we jullie berichten dat Cora Brussee per 1 april 2019 als nieuwe directeur op IKC 
Floriant zal starten. Zij heeft gewerkt als directeur bij basisschool ‘Joris de Witte’ in Oegstgeest. Cora zal zich op 
een later moment aan jullie voorstellen. 

 
Valentijnsbal 
Op vrijdag 15 februari  organiseren we een Valentijnsbals. Alle kinderen mogen ’s avonds een keer naar school 
komen in hun mooiste kleren om samen met hun klasgenoten een discofeestje te vieren in de aula. 
We hebben de klassen verdeeld over de volgende tijden: 
18.00 uur – 18.30 uur : Groep 1-2 A en Groep 1-2 B 
18.45 uur – 19.30 uur : Groep 3, Groep 4, Groep 4-5hb en groep 5 
19.45 uur – 20.30 uur : Groep 5, Groep 6/7, Groep 6/7hb  
20.45 uur – 21.30 uur : Groep 8 en Groep 8hb 
U krijgt even de gelegenheid om een foto te maken en daarna willen we alle ouders verzoeken om de aula even te 
verlaten zodat de kinderen met hun klasgenootjes kunnen feesten.  
We hebben er heel veel zin in! 
 

Circus Nevermind op bezoek in cluster groep 3-4 
Deze donderdag heeft Circus Nevermind een bezoek gebracht bij 
cluster groep 3 en 4. Dit was een hele leuke aanvulling op het IPC- 
project over het circus.   
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Judoka van de maand en Winterspelen 
 
Dean uit groep 4 en Vince uit groep 7  zijn de judoka’s  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 Dean en Vince! 💪🏼 
 
Op maandag 21 januari hadden de judoka’s de 
jaarlijkse Winterspelen. Een evenement waarbij de 
kinderen een ‘krachtmeting’ doen met hun mede 
judoka’s, maar waar plezier voorop staat. 
Voor meer informatie over judo op IKC Floriant 
kunt u altijd binnen lopen tijdens de judolessen              
op maandag tussen 15.45 uur en 17.45 uur. 
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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      

 
 

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     


