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Agenda 

 Maandag 25 maart = Vergadering MR 
 Donderdag 4 april = Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 Vrijdag 5 april = Sponsorloop Warchild groep 7 en 8 
 Vrijdag 12 april = Koningsspelen groep 1 t/m 8, om 12.00 uur vrij 

 

Even voorstellen: 

Ik ben Cora Brussee, getrouwd met Jeroen en moeder van Emma (13 jaar) en 
Thomas (11 jaar). Vanaf 1 april ga ik aan de slag als directeur op IKC de Floriant 
en ik heb er veel zin in om samen met het team het verschil te maken in de 
ontwikkeling van ieder kind!  
In de afgelopen 20 jaar heb ik binnen het onderwijs verschillende dingen 
gedaan; ik heb alle groepen van het basisonderwijs lesgegeven, heb ik diverse 
schoolteams begeleid in het ontwikkelen van beredeneerd en doelgericht 
onderwijs en ben ik directeur geweest van een basisschool in Oegstgeest. 
Binnen het vervullen van al deze functies staat voor mij het kind centraal en stel 
ik mij altijd de vraag; wat heeft deze leerling nodig om zich te ontwikkelen? 
Daarbij acht ik het ontwikkelen van vaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling minstens zo belangrijk als het ontwikkelen van kennis. 
Als directeur wil ik de school zo organiseren dat leerkrachten het beste onderwijs kunnen verzorgen 
en de kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst. De leerkracht is immers een 
onmisbare schakel in de ontwikkeling van ieder kind en ik vind het een voorrecht om hier leiding aan 
te mogen gaan geven Ik hoop snel kennis te maken met alle leerlingen, ouders, medewerkers van IKC 
de Floriant en van Unicoz! 
Groet Cora Brussee 

 
Tevredenheidsonderzoek  
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Hoe tevreden 
leerlingen en ouders zijn, is voor ons als school belangrijk. 
De komende periode tot 17 april zullen de leerlingen van groep 6,7,8 een enquête hierover invullen. 
U als ouder ontvangt vandaag een link in de mail om ook de enquête in te vullen. We hopen dat u 
deze allen voor 17 april in wilt vullen, het kost u ongeveer 2 minuten 

 
Aanmelden peuters  
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend 
schooljaar. Heeft u het jongere broertje of zusje van uw kind al 
ingeschreven op onze school? We kijken er naar uit om komend schooljaar alle nieuwe kleuters weer 
te verwelkomen op onze school!  U kunt een inschrijfformulier halen bij de administratie of bij de 
groepsleerkracht van uw kind. 
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Informatieavond verandering TSO (overblijf)  
Afgelopen dinsdagavond 19 maart was er een informatieavond waarin 
ouders geïnformeerd zijn over de verandering in de organisatie van de 
huidige overblijf (TSO).  
Vanaf 1 mei zal De Drie ballonnen de organisatie van de TSO overnemen. 
We willen als school bereiken dat we een goed georganiseerde TSO hebben, het activiteitenaanbod 
kunnen verbeteren, aansturing krijgen vanuit pedagogische medewerkers, een duidelijk digitaal 
systeem invoeren en de veiligheid, rust en structuur op school kunnen vergroten. De TSO zal naast de 
3 Pedagogische medewerkers met ongeveer 10 vrijwilligers gaan werken. Ouders kunnen zich 
hiervoor nog steeds aanmelden bij de directie. 
Het systeem wordt gedigitaliseerd waardoor de strippenkaart zal komen te vervallen en ouders 
middels een inlogcode hun kind(eren) kunnen aan of afmelden. 
De pedagogisch medewerker zal het aanspreekpunt zijn voor ouders. De kosten voor deze nieuwe 
vorm van TSO zal 15 cent hoger zijn dan de huidige kosten. Uw kind zal tijdens de overblijf voorzien 
worden van drinken en een gezonde fruit/ groente snack.  
In de bijlage kunt u de gehele presentatie van de informatieavond nalezen. Alle ouders zullen 
binnenkort per brief benaderd worden hoe deze overgang in werking gezet zal worden en wat er van 
u als ouder verwacht wordt. 

 

Boomfeestdag 

Woensdag 13 maart gingen we met groep 5 naar het park vlakbij 

het Balijbos. Daar gingen we een aa 

https://school.voorwarchild.nl/team/ikc-floriant ntal bomen 

planten. Wij hadden als extraatje, dat burgemeester Aptroot er 

ook bij was.  

Machines hadden eerst een gat in de grond gegraven. Het was 
best zwaar om alle aarde/kleigrond weer terug te scheppen. De 
burgemeester had eerst nog een gesprek met de kinderen over 
het belang van bomen. Het was een leuke ervaring voor de kinderen (al hadden ze bij het woord 
boomFEESTdag, een ander beeld. Dat er muziek en drinken was. “Dat hoort toch bij een feestje?” 
 

Op tijd komen  

Het op tijd komen op school gaat al iets beter en daar zijn we blij om. Nog steeds 
komen er 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. De bel gaat 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. 
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Sponsorloop groep 7 en 8  

Cluster 7-8 is momenteel bezig met het IPC- project “Het zal je maar 
gebeuren”, een project dat gaat over oorlogen en de gevolgen hiervan. Zo 
zijn de kinderen naar het Nationaal Archief geweest en waren erg onder de 
indruk van alles wat ze gehoord en gezien hebben. Door deze 
indrukwekkende verhalen willen we graag wat doen. Zeker voor kinderen 
die dagelijks oorlog moeten meemaken! We beseffen dat we heel erg 
boffen om in vrijheid te leven. In samenwerking met Warchild organiseren 
we een sponsorloop op vrijdag 5 april. Alle kinderen krijgen vrijdag 22 
maart een sponsorloopkaart mee waarop ze zichzelf kunnen laten 
sponsoren door familie en vrienden. Tevens hebben we een actiepagina 
geopend, waar gedoneerd kan worden. Individuele acties van kinderen 
worden ook gewaardeerd, zoals lege flessen ophalen of klusjes doen tegen betaling. Deze bedragen 
kunnen dan gedoneerd worden via de actiepagina. We hebben als streefdoel om 1000 euro op te 
halen voor Warchild. Helpt u ook mee! 
https://school.voorwarchild.nl/team/ikc-floriant 
 Succes alle kinderen van groep 7 en 8! 

 
Koningsspelen 

Ook dit jaar zullen we op IKC Floriant de Koningsspelen houden. De 
Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 12 april van 8.45-12.00 uur.   
Deze zullen voor de groepen 1 en 2 plaatsvinden op IKC Floriant. 
Hier is al een mail over gestuurd naar ouders met een oproep voor 
hulp bij de kleutergroepen.  
De groepen 3 t/m 8 zullen de ochtend sportief door brengen op de sportvelden van FC Zoetermeer. 
We zoeken voor de groepen 3 t/m 6 nog begeleiders voor de groepjes. U kunt zich opgeven door een 
mail te sturen naar simone.tijbosch@floriant.unicoz.nl. Leerlingen van het ONC zullen de spellen 
begeleiden.  
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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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