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Agenda 

 Vrijdag 19 april t/m 3 mei = Meivakantie 
 Maandag 13 mei = MR vergadering 
 Dinsdag 14 mei = OR vergadering 
 Donderdag 16 mei = Praktische Verkeersexamen Groep 7 

 

Facebook  
Bent u ook al lid van onze Facebookpagina? We posten regelmatig nieuwsberichten 
met foto’s van leuke activiteiten of nieuwtjes. Zo blijft u goed op de hoogte en kunt 
u de sfeer proeven van allerlei leuke activiteiten en thema’s die we in onze groepen 
houden. Volg ons op www.facebook.com/IKCfloriantzoetermeer  

 
IPC thema’s  
Na de vakantie starten cluster 3 t/m 8 alweer met het laatste IPC- project van dit schooljaar. We zijn 
alweer druk met de voorbereidingen bezig.  

Groep 3/4 Beroepen, dingen die mensen doen 

Groep 5/6 Red de wereld 

Groep 7/8 Op de kermis 

Op donderdag 4 juli van 17.30 tot 19.30 uur zullen we de projecten afsluiten met een gezellige 
IPC- kijkavond. Noteer dit alvast in de agenda! 

  
Schoolvoetbaltoernooi meisjes  

Het meidenteam van groep 5-6 heeft super gespeeld in 
het schoolvoetbaltoernooi van afgelopen woensdag 10 
april. Ze hebben 3 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk 
gespeeld en 2 wedstrijden verloren. Goed gedaan 
kanjers!  
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Koningsspelen  
Vrijdag 12 april hadden we weer de Koningsspelen.   
Het was een erg koude ochtend, maar daar wisten de kinderen wel 
raad mee. Eerst lekker opwarmen met de Pasapas, het 
koningsspelenlied met leuke danspasjes. We zagen wel dat de 
kinderen er hard op hadden geoefend. Dat ging echt perfect. 
Daarna gingen de groepen aan de slag met de sportonderdelen.  
De groepen 1 t/m 5 hadden koninklijke spelletjes en trefbal. De 
groepen 6 t/m 8 deden trefbal en slagbal. 
Het was een geslaagde ochtend, zeker ook doordat het zonnetje 
scheen.   
 

IKC Floriant doet mee met bijzonder kunstproject 
Kinderkunst in de hoofdrol tijdens de Kunstweken 
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school binnenkort meedoen aan een bijzonder 
project beeldend vormen: de Kunstweken.  
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als 
aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin... 
Tijdens de Kunstweken krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet zodat iedereen het 
werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke 
spulletjes met die tekening erop kunt bestellen.  
Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar: 1 en 2 
met Mondriaan/Kandinsky, 3 en 4 met Warhol/Haring, 5 en 6 met Van Gogh/Miró en 7 en 8 met 
Matisse/Picasso. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag. 
 
In het volgende filmpje worden de Kunstweken nog eens aan u 
uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ&feature=youtu.be 

  
Bezoek Museon 
Deze week zijn we met de groepen 5 en 6 naar het Museon geweest voor 
het IPC thema's  dinosaurussen. Hier hebben wij een super leuke les gehad 
over fossielen en dino's. 
We hebben geleerd hoe paleontologen de overblijfselen uit de prehistorie 
zoeken en veilig stellen en zijn zelf aan de slag gegaan met het 
onderzoeken van verschillende overblijfselen en het opgraven van resten. 
Het was een super leuk en leerzame ochtend ter afsluiting van dit project!  
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Sponsorloop groep 7 en 8  

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben ruim € 1700,- bij elkaar gerend met de sponsorloop voor 
Warchild. Hierdoor kunnen ruim 17 kinderen één jaar lang hulp krijgen om hun trauma’s te 
verwerken. Zo halen we met z’n allen de oorlog uit het kind! Vorige week was de overhandiging van 
de cheque.  

 
Stichting de Opkikker 
Op 18 mei zijn de ambassadeursdagen van Stichting de Opkikker. Wij zijn 
ambassadeurs en vragen daarom "willen jullie alle oude telefoons bij ons 
inleveren?", want ze krijgen voor iedere ingezamelde telefoon een vergoeding en 
daarmee kunnen ze kinderen een leuke dag geven.  
En wij weten dat dat een leuke dag is, want wij hebben een opkikkerdag gehad.  
Met vriendelijke groet  
Noah en Yanniek  

 
Finales Sweetlake Streetsoccercup 5 mei 
Doen jullie mee aan de finales van het 5 tegen 5 straatvoetbaltoernooi op zondag 5 mei op het 
Zanzibarplein (de velden van Gemini) in Oosterheem? Het toernooi is voor zowel jongens als meisjes. 
Geef je nu op! 
Stuur een mail naar sport-spel@zoetermeer.nl met: 
- Voornaam en achternaam spelers (maximaal 8 )  
- Geboortedata alle spelers 
- Leeftijdscategorie (6-9 jr., 10-12 jr., 13-15 jr., 16+ jr.) 
- Teamnaam 
- Geef ook aan of het om een jongensteam, meisjesteam of een gemixt team gaat 
  
De speeltijden van de verschillende leeftijdscategorieën:  
6-9 jr.: 09:00-11:00 
10-12 jr.: 11:00-13:00 
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13-15 jr.: 13:00-15:00 
16+ jr.: 15:00-17:00 
  
Deelname aan dit toernooi is uiteraard gratis! 
Na aanmelding sturen wij jou meer info! Hebben jullie vragen? Mail naar: j.huurman@zoetermeer.nl 

  

Beleef de 112 Veiligheidsdag 
Heb je altijd al eens met een echte brandweerspuit willen spuiten? 
Of op een politiemotor willen zitten? Benieuwd hoe de brandweer 
een auto openknipt bij een beknelling? Kom zaterdag 18 mei naar de 
112 Veiligheidsdag en beleef de wereld van politie, brandweer, 
handhaving en andere hulpdiensten. Op het evenemententerrein bij 
Silverdome kun je van 10.00 uur tot 16.00 uur van alles beleven. 
Voor jong en oud! Dit jaar bezoeken de helden van Paw Patrol de 
112 veiligheidsdag! Kom ook langs en ontmoet Chase en Marshall.  
 
Demonstraties 
Burgemeester Aptroot opent samen met Paw Patrol de dag om 10.30 uur. Daarna start het 
programma. Gedurende de hele dag vinden verschillende demonstraties plaats. Hoe werken 
hulpdiensten samen bij een ernstig verkeersongeluk? Hoe houdt de politie een vuurwapen 
gevaarlijke verdachte aan? En wat kunnen de politiepaarden? 
 
Voertuigen 
Op het terrein staat een groot aantal voertuigen waaronder politievoertuigen, brandweerwagens 
(uitrukwagen en een hoogwerker), ambulance en antieke brandweer- en politievoertuigen. Ook kun 
je legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog met een geschut   
en rupsbanden bekijken. Je kunt ze van dichtbij en van binnen bekijken. De traumahelikopter zal, als 
het werk het toe laat, landen op een van de grasvelden naast het Silverdome. 
 
Kinderprogramma 
Kinderen kunnen alle voertuigen van dichtbij bewonderen of een foto laten nemen op de politie- of 
brandweermotor. Ook kunnen je zelf spuiten met een brandweerspuit bij de spuithuisjes en een 
prachtige wond laten schminken op hun hand of gezicht. En wat dacht je van een meet & greet met 
Marshall en Chase van Paw Patrol?  
 
Deelnemers 
Ook andere organisaties doen aan deze dag mee, waaronder de Zoetermeerse Reddingsbrigade, de 
dierenambulance, de Brandwondenstichting, HartslagNu en het Rode Kruis. Ook is er een 
informatiemarkt met kramen van Buurtpreventie, politievrijwilligers, de wijkagenten, MBO Rijnland 
en de dierenpolitie. 
 
Kom je ook? Kijk voor het volledige programma op www.zoetermeerveilig.nl 
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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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