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Agenda 

 Donderdag 16 mei = Praktische Verkeersexamen Groep 7 
 Woensdag 29 mei = Kleuterrapport 
 Donderdag 30 en vrijdag 31 mei = Hemelvaart, alle kinderen vrij 

  
Informatie schooljaar 2019-2020 
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een periode van observeren, analyseren en 
evalueren; de afname van de CITO-toetsen (vanaf gr. 3), de rapporten en oudergesprekken (gr. 1/2 
en 7) zijn daar zichtbare onderdelen van.   
De kinderen zijn hier nog niet mee bezig, maar wij als team (en ik denk jullie als ouders ook ;-) 
denken al na over de invulling van volgende schooljaar; hoe verdelen we de kinderen over de 
groepen, welke leerkracht(en) gaan welke groep lesgeven?!!  
Uitgangspunt tijdens onze teamgesprekken is het waarborgen van het onderwijs waar wij op de 
Floriant voor staan; kwalitatief goed onderwijs waar ieder kind (met zijn eigen talenten) gezien 
wordt. 
De verwachting is dat we half juni de indeling van de groepen en leerkrachtbezetting bekend kunnen 
maken.  
Met vriendelijke groet, Cora Brussee  
Directeur IKC Floriant 

 
Praktisch Verkeersexamen Groep 7 
Gisteren heeft groep 7 meegedaan aan het Praktisch Verkeersexamen. Het zonnetje scheen en we 
konden bij aankomst meteen starten. Het was best even spannend om de route te fietsen en 
onderweg beoordeeld te worden of alle verkeersregels wel goed toegepast worden. Alle kinderen 
hebben ontzettend hun best gedaan.  
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Avond- 4 - daagse 

Maandag 20 mei begint de avondvierdaagse. Dat is altijd een gezellige 
happening! De start is om 18.15. We verzamelen om 18.00 op de markt in de 
buurt van Bo en Ro.   
We hebben voor 3 dagen nog geen bemanning voor een post om drinken en 
wat lekkers uit te delen. Het gaat op de maandag en donderdag bij de 5 km en 
op dinsdag bij de 10 km post. Als u dat wil doen, er hangt een lijst bij elke klas 
om u in te schrijven. De kinderen zullen u dankbaar zijn.  Nu nog duimen voor 
mooi weer! 

 
Groepen druk bezig met kunstproject 
De afgelopen weken hebben we met alle klassen meegedaan aan de 
kunstweken; 
elke klas heeft het leven en werk van een kunstenaar onder de loep 
genomen en aan de hand hiervan heeft iedereen een eigen kunstwerk 
gemaakt. 
Er stonden verschillende kunstenaars centraal. Zo hebben de kleuters 
zich laten inspireren door Mondriaan, de groepen 3, 4 en 4/5HB door 
Keith Haring, groep 5 en 6/7 door Miró, groep 6/7HB door Matisse en de 
groepen 7/8 en 8HB door Picasso.  

Deze week worden deze 
kunstwerken naar de kunstweken 
opgestuurd en zullen ze in ons 
eigen digitale museum komen te 
hangen. 
Hier krijgt elke leerling die een 
kunstwerk heeft ingeleverd nog 
een persoonlijke brief/folder van 
mee naar huis nadat onze kunstwerken zijn verwerkt.  
 
We vonden het heel tof om op deze manier met kunst bezig te 
zijn, we hebben een hoop geleerd en zijn super trots op wat 
we hebben gemaakt!  
- Creativity takes courage, Henri Matisse- 
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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) 
             
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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