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Agenda 

 Maandag 24 juni =  MR- vergadering 
 Donderdag 27 juni = Voorlopig advies Groep 7 
 Donderdag 4 juli = Afsluiting IPC- project 17.30 uur – 19.30 uur 
 Vrijdag 5 juli =  Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
 Donderdag 11 juli = Rapport groep 3 t/m 8 

                                    Knutselmap groep 1/2 
 

Bericht van de Ouderraad 
Uitnodiging 
Graag willen we u namens de OR uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de 
OuderRaad (OR) op dinsdag 2 juli a.s. om 20.00 uur. De vergadering zal gehouden worden in het 
schoolgebouw van IKC de Floriant. Tijdens deze vergadering delen we graag met u het jaarverslag 
2018-2019 van de OR en lichten wij de inkomsten en uitgaven van afgelopen schooljaar toe. Ook 
worden bij deze vergadering de budgetten voor het schooljaar 2019-2020 officieel vastgesteld. 
Wat doet de Ouderraad? 
De Ouderraad wordt gevormd door een groep van enthousiaste ouders met een gekozen dagelijks 
bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Elke activiteit wordt voorbereid en uitgevoerd door 
een werkgroep waarin Ouderraadleden en leerkrachten samenwerken. Hierbij valt onder andere te 
denken aan het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst en de Sportdag. De OR werkt met een begroting (die 
wordt goedgekeurd tijdens de ALV) en per activiteit is een budget beschikbaar, mogelijk gemaakt 
door uw vrijwillige bijdrage. 
We nodigen u dinsdag 2 juli van harte uit om deze vergadering bij te wonen. 
 

Skitalent op IKC Floriant 

Sylvijn Huijsmans uit groep 8 heeft zijn NOC-NSF status gekregen voor het skiën. Dit betekent dat hij 
nu als Nederlands talent en topsporter wordt gezien. Sylvijn traint regelmatig in Oostenrijk en volgt 
daar een strakke planning: 
We staan om zes uur op, pakken onze skispullen in en gaan ontbijten. Om 8.00 uur nemen we de 
eerste lift naar boven. We skiën dan tot ongeveer half twee. Van half drie tot half vier doen we 
conditietraining. Daarna doen we een uurtje huiswerk en gaan we avondeten. Om acht uur moet ik 
naar bed en de volgende dag dan weer om zes uur op. 
Dat Sylvijn nu de NOC-NSF status gekregen heeft 
betekent niet dat zijn sport wordt betaald. Daarvoor 
heeft hij sponsors nodig. Heb je interesse om Sylvijn te 
sponsoren? Stuur een mailtje naar 
sylvijnindesneeuw@gmail.com  
Wat is je droom voor de toekomst? 
Ooit mee mogen doen aan een WK wedstrijd, net als 
mijn voorbeeld Marcel Hirscher. 
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Zwangerschapsverlof juf Nienke 
Deze week was mijn laatste week voor ik met zwangerschapsverlof ga. Dinsdag is juf Martha kennis 
komen maken in de klas, zij zal vanaf volgende week maandag tot en met woensdag de juf van groep 
4 zijn. Woensdag ben ik enorm verrast met een cadeau van de klas en mooie tekeningen en knutsels. 
Ook hebben de kinderen met juf Ilse een hele mooie 
slinger gemaakt met allemaal mooie boodschappen 
en wensen erop. We hebben een gezellig afscheid 
gevierd in de klas. De kinderen wilden vanaf het 
begin van het jaar al heel graag een keer film kijken 
met popcorn, dus dit hebben we dan als gezellige 
afsluiting gedaan. Ook hebben de kinderen een 
lekker ijsje gekregen. 
Ik heb een ontzettend leuk en gezellig jaar gehad met 
deze kanjers van groep 4. Wat hebben we hard 
gewerkt en wat zijn jullie ontzettend gegroeid als 
groep! 
Ik wil de kinderen en natuurlijk ook de ouders van 
groep 4 heel erg bedanken voor dit jaar! 
Lieve groetjes, Juf Nienke 

 
VakantieBieb 

 
Ook deze vakantie kan er weer gebruik worden gemaakt van de vakantiebieb, lekker lezen waar je 
ook wilt!  Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De 
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie 
van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de 
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid 
te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor 
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 
 

Gevonden voorwerpen 
Maandag zullen we alles wat we de afgelopen periode gevonden 
hebben uitstallen op het podium. Komt u ook even een kijkje 
nemen?  Alles wat blijft liggen doneren we aan een goed doel. 
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De Kunstweken musea kunnen open!  
Bekijk hier de uitleg: https://youtu.be/vKyj6dO-Y1g 
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De 
Kunstweken. Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen 
bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een 
speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online museum. 
  
Kijk in de Museumfolder van uw kind 
Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen/binnenkort meekrijgen nodigen ze 
(samen met u) eenvoudig alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse 
museumshop. Echte fans kunnen hier leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke 
aandenkens die u nog langer laten genieten van de kunst van uw kind! 
  
Goed om te weten 
De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen automatisch ook in de 
galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & Bespreken.  
Zo kunnen wij in de klas alle werken van de leerlingen nog bekijken en bespreken.  
 
Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  
 
Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter mogelijk (onze 
school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. 
 
Op datum sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de productie van de 
bestelde souvenirs. 
 
Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 
Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op 
‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 
 
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 
Nieuwsgierig geworden naar alle kunstwerken die bij ons op school zijn gemaakt?  
Neem dan ook een kijkje op de galerie van onze school: www.kunstweken.nl/ikcdefloriant. 
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Kamp Groep 8 
Wij waren vorige week met groep 8 op kamp. We hadden het thema maffia. We hebben veel leuke 
dingen gedaan. Het was in Wenum-Wiesel, een dorpje dat dicht bij Apeldoorn ligt. Op dinsdag 
kwamen we aan en kregen we uitleg van de baas van het kampterrein. Dat ging over de regels op het 
kamp. Op het kampterrein was er genoeg om mee te 
spelen. Je had er skelters, schommels en een voetbalkooi. 
Tijdens het kamp had je genoeg tijd om buiten vrij te 
spelen. Ook hebben we veel activiteiten gedaan. Op 
dinsdag gingen we een smokkelspel doen in het bos. 
Daarna gingen we aan de hand van een fotospel het 
kampterrein ontdekken. Tegelijkertijd hadden de andere 
groepen een escaperoom, na een half uur werden de 
groepen omgewisseld. ‘s Avonds gingen we de 
avondcompetitie doen, daarin deden we allemaal 
verschillende sporten. De avondcompetitie werd elke 
avond gehouden met dezelfde sporten, maar tegen 
andere families (de teams van het kamp). We sloten 
dinsdag af met een kampvuur. Op woensdag gingen we 
weer een escaperoom doen, deze keer deden we een 
andere. Na de escaperoom gingen we een vorm 
mastermind doen. Je moest toen kaartjes stelen van 
andere groepjes en met die kaartjes kon je codes maken. 
Voor elke goede code kreeg je een hint om de moord, gepleegd door een maffioso, op te lossen. In 
elke escaperoom kon je hints vinden en in het kampgebouw waren ook hints verstopt. ‘s Avonds 
gingen we een spooktocht doen en de avondcompetitie. Op donderdag gingen we weer een 
escaperoom doen en  gingen we tijdens de escaperoom een spel doen waarbij je codes moest 
onthouden. Later op de dag gingen we naar het klimbos in Apeldoorn naast Apenheul. ‘s Avonds 
hadden we een disco avond. Op vrijdagochtend pakten we onze spullen in en kregen we te horen dat 
familie 5 het kamp had gewonnen. Daarna gingen we de bus in. Halverwege de busreis gingen we 
naar een zwembad. Na het zwemmen gingen we weer terug de bus in en gingen we terug naar 
school! 
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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)     
            
    
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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