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Agenda 

 Maandag 4 maart = Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij 
 Vrijdag 15 maart = Staken, School dicht! alle kinderen vrij 
 Dinsdag 19 maart = Vergadering OR 
 Maandag 25 maart = Vergadering MR 

 

Mededelingen Directie 

Invalproblematiek: 
Zoals u wellicht al heeft vernomen via het nieuws of via uw kind(eren), heeft het basisonderwijs te 
kampen met een tekort aan invallers. Onze school vormt helaas geen uitzondering. We doen ons 
best om met veel kunst en vliegwerk bij ziekte een vervanger te vinden, dit lukt vaak, maar niet altijd 
aangezien uitval soms op het allerlaatste moment pas bekend is. In een heel enkel geval moeten we 
dan helaas een groep opdelen of in het ergste geval, naar huis sturen. 
 
In dit kader zult u Juf Irma Wigman de komende tijd regelmatig als invaller weer voor de groep zien 
staan. Zij heeft namelijk aangeboden om in geval van nood, als invaller te komen werken.  
Wij waarderen dit enorm, net als de inzet van collega's en Lio- ers die extra willen komen werken. 
 
Op tijd komen: 
Regelmatig komen kinderen net te laat de klas binnen en dit geeft onrust, niet alleen in de klas zelf, 
ook op de gang of doordat de buitendeur elke keer moet worden opengemaakt.  
Kinderen die te laat binnenkomen zonder een geldige reden zullen we als "te laat" moeten 
registreren.  
Vanaf volgende week gaat de bel om 8.45 uur en 13.15 uur. Wanneer de bel gaat, is dit het teken dat 
de lessen gaan beginnen. De ouders worden verzocht de school te verlaten, zodat de 
buitendeuren dicht kunnen worden gedaan. 

 
Stakingsdag 15 maart  
Het merendeel van het team zal op vrijdag 15 maart staken, waardoor de 
school gesloten zal zijn. We staken om de politiek ertoe te bewegen dat 
meer geld beschikbaar wordt gesteld voor salarissen, 
werkdrukvermindering en ter vermindering van het lerarentekort. We 
hopen op uw begrip! 

 
Tussendoortje en Broodtrommel 
Vanaf volgende week mogen alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 hun tussendoortje en 
broodtrommel voor de overblijf in hun tas laten zitten en aan de kapstok hangen. In de kleine en 
grote pauze wordt de tas mee de klas ingenomen. Er zullen dan geen eet- en drinkbakken meer op de 
gang staan. Voor de kleuters geldt dit echter niet. De kleuters kunnen hun tussendoortje in de 
daarvoor bestemde bakken doen.  
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Project de Bakker 

De afgelopen 3 weken zijn de kleuters druk in de weer geweest met het leuke, lekkere en leerzame 
project : de bakker. We hebben er weer zoveel bijgeleerd: wat de bakker verkoopt, hoe je moet 
wegen, wat er gebeurt als je heel lang brood bewaard. We hebben taartjes geknutseld en bakkertjes 
gevouwen. Brood, koekjes en cupcakes gebakken (daarom rook het steeds zo lekker in de gang!)  
 
Afsluitend hadden we een drukbezochte high tea. De ouders, 
broertjes/ zusjes of oma’s/ opa’s mochten ook de lekkere 
koekjes komen proeven die de kleuters gemaakt hadden. Maar 
de cupcakes die erg mooi door de kleuters versierd waren, 
waren voor de kinderen zelf! Met de mooie bakkersmutsen op 
zongen de kleuters nog twee Nederlandse en een Engels liedje passend bij het thema. 
En met deze superleuke activiteit nog in ons hoofd, begon voor iedereen de krokusvakantie! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IKC Floriant in de krant 
In de streekbladen De Postiljon en Het Streekblad heeft u een leuk artikel kunnen lezen over een 
bezoek van de groepen 5 en 6 aan De Zoetelaer i.v.m. het IPC- project “Wat eten we vandaag?”. 
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Nieuws vanuit de Ouderraad (OR) 
Het Valentijnsbal was een groot succes! In hun mooiste kleding hebben de kinderen samen met de 
juffen kunnen swingen op de muziek van de DJ.  
Ook de Pukkel is tijdens het bal druk bezocht door de ouders. Voor dit evenement doet de OR de 
boodschappen (hapjes en drankjes) voor de kinderen en de ouders en draaien we ‘bardiensten’ om 
iedereen daarin te voorzien. 
 
De volgende activiteiten die op de OR-agenda staan, zijn de sportdag (Koningsspelen) en Pasen.  
Lijkt het u leuk om bij dergelijke activiteiten te helpen, meldt u dit dan bij een van de OR-leden, of via 
de leerkracht van uw kind. 
 
Helaas hebben wij nog niet van iedereen de ouderbijdrage voor dit schooljaar ontvangen, ondanks 
de herinnering die onlangs per e-mail is verstuurd. Hopelijk kunnen we op uw bijdrage rekenen, 
zodat wij onverminderd door kunnen gaan met onze activiteiten.  
 
De Ouderraad bestaat uit:  
Simone – voorzitter en moeder van Xander uit groep 8 
Allard – secretaris en vader van Tom uit groep 8 
Jeroen – penningmeester en vader van Tessa uit groep 7 en Lieke uit groep 4 
Sylvia – redacteur en moeder van Ben uit groep 7 en Nick uit groep 6 
Tamara – moeder van Ruben uit groep 6 en Dylan uit groep 4 
Jorinde – moeder van Thomas uit groep 5 en Feline uit groep 3 
Jeanette – moeder van Timo uit groep 4 
Bonny – moeder van Yara uit groep 5 en Nikki uit groep 1/2a 
Ray – vader van Jacky uit groep 3 en Ryan uit groep 1/2b  
Lianne – moeder van Dewi uit groep 1/2a 
Juf Ivonne (groep 3) 

 
Lessen PBS in de klassen 
De komende weken zijn we in de klassen de  gedragsregels op de gang weer aan het opfrissen. 
- Ik ben rustig in de gang 
- Ik praat met een zachte stem 
- Ik ruim de spullen op (jas in luizenzak, tas ophangen, huiswerk/ tekeningen in de uitdeelplek) 
- Ik houd de deur vast voor de eerst volgende 
We praten erover in de klas, oefenen het en belonen de kinderen met muntjes waar ze als klas een 
leuke beloning mee verdienen. 
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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. 

 

 

 

 

 

Studiedagen schooljaar 2018-2019 

Studiedagen schooljaar 2018-2019, groep 1 t/m 8 vrij: 
- Vrijdag 7 juni 2019 
- Vrijdag 5 juli 2019 

 

Schoolvakanties 2018-2019 
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs) 
           
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     
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