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Agenda 

 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 
 Woensdag 17 april = Paasviering in de Wijngaard 
 Donderdag 18 april = Paasbrunch, continurooster tot 14.15 uur 
 Vrijdag 19 april t/m 3 mei = Meivakantie 

 

Warm welkom!  
Maandagochtend 1 april reed ik enigszins gespannen vanuit Rijnsburg naar Zoetermeer; zelfde 
functie maar op een nieuwe school met allemaal nieuwe gezichten, andere gewoontes en andere 
wensen en verwachtingen (dat is toch wel spannend ;-). 
Eenmaal aangekomen op IKC Floriant verdween dit gevoel als sneeuw voor de zon; het kantoor was 
helemaal versierd door het team, er stond een mooie bos bloemen voor mij klaar en ik ontving het  
officiële Floriant- shirt. Vanuit Unicoz was een bestuurder aanwezig om mij welkom te heten. Wat 
een ontvangst! 
Na dit warme welkom mocht ik kennismaken met ouders en 
kinderen. Ik ben langs alle groepen gegaan, heb mij 
voorgesteld en de kinderen konden vragen stellen (maar of 
ik op alle vragen antwoord gaf…?!!). 
Dan zit je ineens achter je bureau en mag je chocola gaan 
maken van alles wat er als nieuwe directeur op je afkomt. Ik 
kan zeggen dat dit wel even doorpakken is, maar bij het 
schrijven van dit stukje (woensdagmiddag) merk ik dat het 
overzicht begint te komen. Belangrijker nog; ik begin al  een 
gevoel van ‘thuis-voelen’ te ervaren en dat komt door het 
warme ontvangst van team, ouders en kinderen!! 
 
Mochten we elkaar nog niet ontmoet hebben, dan hoop ik dat de aankomende periode te doen. 
Dagelijks sta ik voor schooltijd bij één van de drie ingangen (hoofdgebouw en de pukkel) en heet ik 
kinderen en ouders welkom. Na schooltijd ben ik te vinden bij één van de twee uitgangen van het 
hoofdgebouw. Mochten er vragen zijn, schroom niet om mij aan te spreken. 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Af en toe zal ik donderdag aanwezig 
zijn, maar dan ben ik in die week op woensdag afwezig. 
 
Hartelijke groet, Cora Brussee  
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Palmpaasstok  
Het is weer lente  en daarmee staan ook de paasdagen weer voor de deur. Op zondag 7 april is 
het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen met hun klas weer een mooie 
Palmpaasstok versieren om aan iemand die wel een opkikker kan gebruiken weg te 
geven.  Om de stok te versieren heb je volgens de traditie een aantal dingen nodig. 
Graag willen we alle kinderen vragen vanaf volgende week ook wat lekkers voor de 
Palmpaasstok mee te nemen. Te denken valt aan een mandarijn, doppinda’s, rozijnen, 
paaseieren, gedroogd fruit, etc. Iets kleins is al voldoende. We hopen dat iedereen hieraan 
mee wil doen. Zo kunnen we de palmpaasstok in de klas verder versieren en uiteindelijk aan 
iemand cadeau doen. De Palmpaasstok zal donderdag 11 april meegegeven worden. 

 
Koningsspelen vrijdag 12 april 
Het thema van de Koningsspelen dit jaar is ‘Ha-twee-go’. Het bijpassende lied 
‘Pasapas’ wordt al flink geoefend in de klas.  
De sportdag is van 8.45u t/m 12.00u.  
De groepen 1/2 houden de Koningsspelen op school. De groepen 3 t/m 8 worden om 
8.45u verwacht bij de voetbalvelden van FC Zoetermeer. Het adres is Scheglaan 11 in 
Zoetermeer.  
De kinderen hoeven alleen een tussendoortje mee te nemen, omdat zij om 12.00u 
weer vrij zijn. U bent op beide locaties van harte welkom om bij de opening te zijn.  
Vorig jaar was het erg mooi weer tijdens de sportdag en hadden veel kinderen het warm vanwege 
het sporten. Zou u daarom een flesje water willen meegeven dat meerdere keren gevuld kan 
worden?  

 
Paasviering 
Op woensdag 17 april  vieren we met groep 1 t/m 7 de Paasviering in “De Wijngaard”. Groep 8 maakt 
deze ochtend de IEP- toets en zal niet aanwezig zijn in de kerk.  
Het thema van deze viering is “Overwinnen!” We doen dit in twee vieringen. De eerste viering is van 
8.45 uur tot 9.30 uur en de tweede viering van 10.00 uur tot 10.45 uur. De groepen zijn als volgt 
verdeeld: 
In de eerste viering: Groep 1-2 A, groep 1-2 B, groep 4/5 hb, groep 6/7 , groep 7 uit 7/8 
In de tweede viering: Groep 3, groep 4, groep 5,  groep 6/7 hb 
De kinderen van de eerste viering worden tussen 8.35 uur en 8.45 uur in de kerk verwacht. Mocht u 
kinderen op de voorschoolse opvang hebben, geef dit dan even door aan de groepsleerkracht dan 
zorgen wij dat ze meegenomen worden naar de kerk. We lopen gezamenlijk weer terug naar school. 
De kinderen van de tweede viering worden gewoon op school verwacht en lopen met hun klas naar 
de kerk en na afloop weer terug naar school. 
 

Paaslunch 
Op donderdag 18 april hebben we een Paaslunch in de klassen. ’s Ochtends wordt er in het park 
gezocht naar eieren en misschien komt de Paashaas nog een bezoekje brengen. Rond 12.00 uur gaan 
we lekker lunchen in de klas, deze lunch wordt compleet verzorgd door de Ouderraad. U kunt 
eventueel een gekookt eitje meegeven als uw kind dit lekker vindt. We hebben deze dag een 
continurooster tot 14.15 uur. Denkt u er wel aan om een tussendoortje mee te geven voor de kleine 
pauze en een tas met bord, beker en bestek!   
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Theoretisch fietsexamen groep 7 

Vandaag hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het Landelijk 
theoretisch Verkeersexamen. Met trots kunnen wij zeggen dat al onze groep 7 
leerlingen zijn geslaagd!  
Nu we het eerste deel van het examen hebben gehad, kunnen we ons klaar gaan 
stomen voor het praktische examen want dat moeten ze op maandag 16 mei 
gaan fietsen.   
 

Sponsorloop groep 7 en 8  

Vrijdag 5 april is het zover, groep 7 en 8 loopt een sponsorloop voor het goede doel 
Warchild. Wat hebben alle kinderen al hun best gedaan om zich te laten sponsoren. Het 
belooft een groot succes te worden. De sponsorloop gaat vrijdag om 13.30 uur van start 
in het Floriadepark, komt u groep 7 en 8 ook aanmoedigen? Dat zouden ze fantastisch 
vinden!  
Er is ook een actiepagina geopend, waar gedoneerd kan worden.. Helpt u ook mee! 
https://school.voorwarchild.nl/team/ikc-floriant 
 Succes alle kinderen van groep 7 en 8! 

 
Nieuws van de Ouderraad (OR) 
De leden van de Ouderraad zijn de komende weken druk met de voorbereidingen van de 
Koningsspelen (sportdag), het Paasfeest, en de Avondvierdaagse. 
 
Afgelopen dinsdag heeft de OR met behulp van een aantal ouders de school in Paassferen gebracht. 
Verder gaan we de boodschappen doen voor de Paas-brunch op 18 april en helpen we die dag de 
Paashaas een handje met het verstoppen van de eieren. Ook dit jaar kunnen de vindertjes van de 
gouden eieren weer een speciale Paas-prijs winnen. 
 
De aanmeldingen voor de Avondvierdaagse stromen binnen. Naast de registratie van deze 
aanmeldingen, verzorgen we ook de rustpunten op de 5 km en 10 km. De Floriant-wandelaartjes 
kunnen hier even op adem komen en iets eten en/of drinken. De inkopen hiervoor worden door de 
OR gedaan. 
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen om de rustpunten op te zetten en alles klaar te zetten 
voor de wandelaars, twee ouders per punt. Meld u (solo of als duo) hiervoor aan bij een van de OR-
leden. De Avondvierdaagse is van 20 t/m 23 mei a.s. Tip: ook voor de niet-wandelende kinderen is 
het leuk om hierbij te helpen en hun schoolgenootjes op te wachten: 

        
 
Lijkt het u leuk om voortaan bij OR-activiteiten te helpen, meld u dit dan bij een van de OR-leden, of 
via de leerkracht van uw kind. U kunt dan een vergadering bijwonen en zo ontdekken wat de OR 
precies inhoudt. 
 
De Ouderraad bestaat uit: 
Simone – voorzitter en moeder van Xander uit groep 8 

2016 2018 2017 
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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) 

 
Schoolvoetbaltoernooi jongens 
Woensdagmiddag is weer het jaarlijkse voetbaltoernooi gespeeld. Er deden vanuit IKC Floriant 4 
jongens teams mee: 
Floriant 1 (jongens 5/6)     coach: Michel, vader van Thomas 

 
Dit team heeft uitstekend gespeeld; 3 wedstrijden ruim gewonnen, laatste gelijkgespeeld. 
Helaas op doelsaldo net niet door naar de finales…maar coach en toeschouwers zijn apentrots. 
 
 
Floriant 2 (jongens 5/6)    coach: Rachel van Munster (moeder van Jurre) 

          
Dit team heeft een wedstrijd gewonnen, 2 gelijkgespeeld en 1 verloren. 
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Floriant 7 (jongens groep 7)             coach: Monique, moeder van Tom 

 
Dit team heeft heel leuk samengespeeld. Eén wedstrijd verloren, de rest gelijkgespeeld. 
 
 
Floriant 8 (jongens groep 8)            coach: Allard, vader van Tom 

     
Dit team is poulewinnaar geworden en gaat volgende week op voor de finale rondes…toppers! 
 
Alle deelnemers hebben met plezier gespeeld en dat is natuurlijk het belangrijkste component 
bij het sporten! Coaches en deelnemers bedankt! 
Volgende week mag het damesteam uit 5/6 aftrappen…succes meiden, zet ‘m op!!! 
 

Judoka van de maand 

Robin uit groep 5 is de judoka van de maand maart geworden. Deze wisselbeker wordt 
elke maand aan een judoka meegegeven die zich het beste inzet en andere judoka’s 

helpt.  Gefeliciteerd Robin! 💪🏼 
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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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