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Agenda 

 Donderdag 6 juni = Oudergesprekken groep 1-2 
 Vrijdag 7 juni = Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
 Maandag 10 juni = Pinksteren, groep 1 t/m 8 vrij 
 Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni = Kamp groep 8 
 Maandag 24 juni =  MR- vergadering 
 Donderdag 27 juni = Voorlopig advies Groep 7 

 

Onderzoek kwaliteit en onderwijs 
Als team van de Floriant werken we voortdurend aan het verbeteren van de schoolkwaliteit. Het 
onlangs gehouden oudertevredenheidsonderzoek is daar een onderdeel van; aan de hand van uw 
tips en tops krijgen wij zicht op onze sterke kanten en op ontwikkelkansen van IKC Floriant.   
Naast de input en tevredenheid van onze ouders vinden wij het belangrijk om een compleet beeld te 
krijgen van de kwaliteiten/verbeterpunten van de school en ons imago bij alle doelgroepen binnen 
en buiten de school; hoe kijken wij als team naar ons onderwijs en de school, hoe zien onze ouders 
dat en waar liggen de kansen voor ons als school in de wijk Rokkeveen? Allemaal vragen waarvan de 
antwoorden ons richting geven voor de toekomst.  
Om die reden vindt er in juni een breed onderzoek plaats door medewerkers van studio V&V, 
http://www.onderwijscommunicatie.nu/ . De uitslag van dit onderzoek zal in juli voor handen zijn, 
zodat we concrete aanknopingspunten hebben voor het nieuwe schooljaar. Via berichten in het 
Floriantje zal ik u meenemen en informeren m.b.t. vervolgprocessen. 

 
Schoolkorfbaltoernooi 
Aankomende zaterdag 8 juni gaan er weer een heel aantal kinderen IKC Floriant sportief 
vertegenwoordigen op het jaarlijkse korfbaltoernooi. 
Dit jaar wordt het gehouden bij: 

 
SV Phoenix  
Van doornenplantsoen 2 
2722 ZA Zoetermeer 
 
Iedereen die niet meedoet is natuurlijk wel van harte welkom om de 
korfballers aan te komen moedigen. 
Het begint rond 9.00u 
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Kinderfysiotherapie op school   
Langs deze weg stel ik mij graag even aan u voor. Mijn naam is Daniëlle 
Veenstra. Samen met mijn collega Maayke Zwegers ben ik werkzaam als 
kinderfysiotherapeut bij Kinderfysiotherapie Groei! Elke vrijdagochtend 
ben ik op school aanwezig in het speellokaal, waarbij u bij mij terecht 
kunt met vragen met betrekking tot de motorische ontwikkeling van uw 
kind. Tevens kan er een screening plaatsvinden bij kleine of grotere 
vragen over diverse aspecten van de motorische ontwikkeling. Deze 
screening vindt plaats op verzoek van u als ouder, of na uw 
toestemming op advies van de leerkracht of intern begeleider. Indien er 
een indicatie is voor kinderfysiotherapeutische behandeling, dan kan dit 
vervolgens op school plaatsvinden.  
 
Met welke vragen kunt u bij ons terecht? 
Eigenlijk met alle vragen waarbij het bewegend functioneren een rol speelt. Grofweg is dat in te 
delen in de fijne motoriek, balvaardigheid, de grove motoriek, pijnklachten/ andere klachten aan het 
bewegingsapparaat en de zintuiglijke prikkelverwerking.  
Enkele voorbeelden: 
- De fijn motorische ontwikkeling: voorbereidend schrijven bij de kleuters, onleesbaar handschrift, 
pijn/ vermoeidheid bij het schrijven, moeite met aankleden, veters strikken, andere tweehandige 
vaardigheden zoals knippen en rijgen. 
- De balvaardigheid: niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten met diverse gooi- en vangspelen.  
- De grof motorische ontwikkeling: meedoen tijdens de gymles of het buiten spelen, struikelen over 
eigen voeten, onhandigheid/ houterig bewegen, moeite om stil te blijven zitten in de kring of tijdens 
het werken.  
- Pijnklachten/ klachten bewegingsapparaat: pijn tijdens/ na het sporten aan voet/ onderbeen/ knie/ 
heup, rugklachten, nekklachten, scoliose, niet lang kunnen blijven zitten. 
- Zintuiglijke prikkelverwerking: lichamelijke onrust, snel afgeleid, problemen met concentreren, 
moeite met automatiseren/ samenwerking beide handen, dromerig/ afwezig lijken, boosheid, 
slaapproblemen. 
 
Dit is slechts een samenvatting van de hulpvragen waarbij we met u mee kunnen denken en 
eventueel behandeling kunnen starten. Mocht u twijfelen of we iets voor uw kind kunnen betekenen, 
neem dan gerust contact met me op. 
 
Hartelijke groet, 
Daniëlle Veenstra 
079-3629247 
www.kinderfysiotherapiegroei.nl  
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Speciale parkeerplek 
Wij wonen met ons gezin op steeneikzoom 14. Dit is tegenover jullie school.   
I.v.m. de ziekte van onze zoon hebben wij een speciale parkeerplek voor 
onze deur. Er staat een bord bij deze plek, waarop ons nummerbord staat en 
de plek is gemarkeerd met witte hoeken op de straat. Ondanks dat dit best 
opvallend is parkeren hier ouders tijdens het halen en brengen van hun 
kinderen. 
 
Naast dat dit voor ons zeer onhandig en extra last oplevert, staat hier voor 
fout parkeerders een boete op van €390,- . Het is dus een win-win situatie 
als iedereen extra alert is.  
 
In de bijlage een foto van de plek voor verduidelijking. 

 
Overblijfouders gezocht 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de overblijf. Lijkt het je leuk om te 
lunchen met onze basisschoolleerlingen? Mail dan naar: 
gouweleeuwe@drieballonnen.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)     
           
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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