
RKBS IKC Floriant 
Florasingel 17 

 
 
T:  079-3615607 
W:  www.unicoz.floriant.nl  
E:  administratie@floriant.unicoz.nl 
  

 

Floriantje 12, Donderdag 14 februari 2019 

 

Agenda 
 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 

 Maandag 25 februari t/m 1 maart = Voorjaarsvakantie 

 Maandag 4 maart = Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij 

 
 
 
 
Valentijnsbal 
Morgen op vrijdag 15 februari  organiseren we een Valentijnsbal. 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 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. U bent van harte welkom in het zijgebouw van 
groep 7 en 8 (De pukkel) voor een kopje koffie of thee met iets lekkers verzorgd door de Ouderrraad. 

 
Groep 3 heeft afgelopen week mooie maskers gemaakt 
voor het Valentijnsbal.  
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Nieuws vanuit de Ouderraad (OR) 
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 Valentijnsbal, 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. 
 
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. 
 
Het lijkt al weer zo lang geleden, maar we nemen nog even een korte OR-terugblik op de Kerst. De Ouderraad 
heeft voor dit feest in de school de kerstbomen opgetuigd en de school in kerstsfeer gebracht, en na afloop van 
de kerstperiode alle bomen weer afgetuigd en de versiering weer opgeborgen, gelukkig heeft een aantal ouders 
hierbij kunnen helpen.  
We hebben kerstpresentjes voor de kinderen gekocht en damast tafelkleden voor het kerstdiner. We hebben een 
kerstkoor samengesteld waarmee we tijdens het kerstdiner langs alle klassen gingen om voor de kinderen te 
zingen. Tegen het einde van het kerstdiner werden de ouders door ons ontvangen met een glaasje glühwein.  
 
Aankomende vrijdag is het Valentijnsbal. De Ouderraad verzorgt voor de kinderen de hapjes en drankjes die ze 
tussen het dansen door kunnen nuttigen. Daarnaast staan wij in “De Pukkel” (het bijgebouw waar de groepen 7/8 
en 8hb les krijgen) klaar met koffie, thee & iets lekkers om de ouders op te vangen die tijdens het bal niet naar 
huis kunnen of willen ;-). U bent daar van harte welkom! 
 

Misschien heeft u hem al zien staan op het schoolplein: De 
Floriant- tafeltennistafel. Naast het buitenspeelgoed wat per 
klas zelf kon worden uitgezocht, vinden wij het supergaaf dat 
de Ouderraad deze tafel voor alle kinderen van IKC Floriant 
heeft kunnen aanschaffen!  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Gastles over voeding in cluster 5-6 
Wat was het leuk om op een interactieve manier de kinderen 
van groep 5 en 6 iets mee te kunnen geven over gezonde, 
natuurlijke voeding, wat dat voor je doet en de keuzes die zij 
daar zelf in maken. 
Mede namens Stichting Kind en Voeding heb ik een aantal 
gastlessen gegeven die aansluiten bij het thema 'Wat eten 
we vandaag?' 
Graag wil ik Albert Heijn Rokkeveen enorm bedanken voor 
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het beschikbaar stellen van verschillende producten waardoor de kinderen zelf konden proeven en ervaren. 
Mede hierdoor was het een groot succes bij de kinderen. Enkele van hun reacties: ‘leukste IPC les ever, ‘leuk en 
lekker ', ‘ik heb veel geleerd en ga meer fruit eten ', ‘interessant '. 
Nog even nader voorstellen… 
Ik ben Evelyn, moeder van Annick en Fay uit groep 6/7HB en heb met veel plezier de gastlessen verzorgd. Na 20 
jaar bedrijfsleven ben ik me gaan richten op (orthomoleculaire) voeding en rond binnenkort de opleiding tot 
integraal Leefstijl- en vitaliteitscoach af. Dit gaat niet alleen over gezond eten en bewegen, maar ook over stress, 
vermoeidheid, lusteloosheid, belemmerende gedachten, zingeving, het ontbreken van tijd voor jezelf enz. Door je 
te richten op voeding en beweging alsook op gedrag, gedachten en overtuigingen werk je aan een vitaler en 
gelukkiger leven waarbij je lekker in je vel zit. 
Meer weten of ook interesse in een gastles op basisschool of kinderdagverblijf? Mail dan naar 

leefstijl_vitaliteit@evelyndejong.nl 🍀 

 

Ik heb de kinderen gevraagd na te denken over een lekker en makkelijk recept met groente in de hoofdrol. 
Bedankt voor de inzendingen! Eén ervan zou in het Floriantje komen, dus hieronder het recept van Melanie uit 
groep 6hb. Eet smakelijk! 
 

 

__________________________________________________________ 
Risotto van Melanie 
 
Ingrediënten:  
250 g verse groene asperges (dit vervangen wij door het flinke hand diepvriesdoperwten) 
200 g verse haricots verts 
100 g verse sugarsnaps 
2 bosuien 
1 sjalot 
300 g (Arborio) risottorijst 
50 g ongezouten boter (of margarine) 
1 dl droge witte wijn (dit laten wij achterwege) 
1 liter kraanwater 
2 kruidenbouillontabletten (dit vervangen wij met 2 groentebouillontabletten) 
  
Lekker erbij:  
Geraspte of Parmezaanse kaas  
  
Bereiden: 
Halveer de bosuitjes in de lengte. Snijd de bosuirepen in stukjes van 3 cm. Snipper de sjalot.  
Snijd ca. 1 ½ cm van de onderkant van de asperges af en snijd de asperges schuin in stukjes van 2 cm. Houd de 
kopjes apart. Verwijder de steelaanzet en het puntje van de haricots verts. Halveer de haricots verts. 
 
Verhit de helft van de boter in een pan. Fruit de bosui ca. 3 min. en schep uit de pan. Voeg de sjalot en de 
asperges toe aan het bakvet en fruit ca. 3 min. Voeg de rijst toe en bak al omscheppend ca. 2 min. tot de korrels 
glanzen. Voeg de wijn toe, laat verdampen en voeg vervolgens beetje bij beetje het water toe. Verkruimel de 
kruidenbouillontablet erboven en kook de rijst onafgedekt zachtjes ca. 20 min. 
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Breng in een andere pan water met snufje zout aan de kook. Kook de sugar snaps, haricots verts en de 
aspergekoppen 6-8 min. Laat uitlekken in een vergiet. Schep de sugar snaps, haricots verts, aspergekoppen en de 
bosui door de rijst en warm al omscheppend nog ca. 5 min. mee. Schep de rest van de boter door de rijst 
(eventueel extra water toevoegen). Breng op smaak met peper en zout. 
 

__________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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     


