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Agenda 

 Dinsdag 17 september = Schoolreisje 
 Maandag 23 september = Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
 Dinsdag 24 september = Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
 Woensdag 25 september = Infoavond groep 8 VO 
 Maandag 30 september = MR- vergadering 
 Dinsdag 8 oktober = Informatieavond schooltijden 

 

 

Schoolreisje 
Nog even en dan gaan we gezellig op schoolreis. 

De groepen 1 t/m 4 gaan naar Linnaeushof en de groepen 5 t/m 8 naar 

Drievliet. Alle groepen moeten op de gewone tijd op school zijn. 

 
De groepen 1 t/m 4 vertrekken van school om 9.15 en zijn rond 15.30 weer op 
school. Zij moeten een 10 uurtje en een eigen lunch meenemen. Het is handig om de jongste 
kinderen wat extra ondergoed mee te geven. Een ongelukje kan zomaar gebeuren op zo’n 
spannende dag. Geef uw kind ook makkelijke kleren/schoenen aan, waarin ze lekker kunnen ravotten 
en bewegen. 
 
De groepen 5 t/m 8 gaan naar Drievliet. Zij vertrekken om 9.30 en zijn rond 
17.00 weer terug. Ook zij moeten hun eigen 10 uurtje en lunch meenemen. 
De groepen 7 en 8 mogen zelfstandig rondlopen, maar moeten wel in een 
groepje lopen.  Alleen de kinderen van deze groepen mogen € 5,-  zakgeld 
meenemen! 
Voor alle kinderen geldt: Geen mobiel meenemen! 
Alle kinderen krijgen een polsbandje om met telefoongegevens van hun begeleider. 
 
We hebben er erg veel zin in en hopen op heel mooi weer! 
 

 
Berichtje van de medezeggenschapsraad 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en inmiddels is ook de MR van start gegaan met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Er is vorig jaar veel gebeurd. Onder andere het 
vertrek van onze directeur Alwin Akkermans en de periode met de interim-directeur. Met de 
komst van Cora Brussee als directeur kunnen we weer verder bouwen aan de toekomst van 
IKC Floriant.  
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Een van de punten die wij de komende periode nauwlettend in de gaten zullen houden is de 
TSO (tussentijdse opvang/overblijf). Voor de zomervakantie zijn er diverse stappen gemaakt 
om deze te professionaliseren, waardoor er o.a. minder onrust zal zijn. Verder blijven we 
meedenken in hoeverre ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs op onze school 
kunnen worden toegepast, zodat het onderwijs voor onze kinderen optimaal blijft. Hierbij 
zullen wij o.a. evalueren hoe de nieuwe indeling van de groepen bevalt, de uitkomst van het 
onderzoek Kwaliteit en Onderwijs bestuderen en evalueren, de communicatie tussen 
school/leerkrachten en ouders bewaken, de begroting bestuderen en de ontwikkeling van de 
school (o.a. nieuwe lesmethode, leerlingenaantal, uiterlijk van de school) in de gaten 
houden. 
 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en horen het graag als er 
onderwerpen zijn die jullie graag aan orde willen brengen of als er vragen zijn. Jullie mogen 
ons altijd aanspreken op het schoolplein of mailen op: mr@floriant.unicoz.nl. Onze eerste 
(officiële) vergadering zal op maandag 30 september zijn.  
 
Wij hebben er weer zin in om weer aan de slag te gaan.  
 
Groeten,  
MR 
Alex Heemskerk (voorzitter), Bianca Jutte, Ingrid van der Kleij, Jenny Middendorp (secretaris/ 
notulist), Safina Smak Gregor, Daniëlla Roels- Fowler 
 

Uitnodiging informatieavond schooltijden en enquête 
Als MR hebben we het voornemen om de schooltijden van IKC Floriant onder de loep te 
nemen. We willen u graag uitnodigen op een informatieavond waarbij we u mee willen 
nemen in de ontwikkelingen rondom schooltijden. De informatieavond zal plaatsvinden op 
dinsdag 8 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur. Aansluitend op deze avond zullen we als MR 
een enquête gaan afnemen bij u als ouder. In de aanloop naar de informatieavond zult u hier 
meer informatie over ontvangen. 
 

Projecten IPC en kleuteruniversiteit 2019 - 2020 
Inmiddels zijn alle klassen weer vol enthousiasme gestart met de  projecten. Hieronder staat een 
overzicht met alle projecten per cluster van dit schooljaar. 
 
 
 

Zomervakantie - herfstvakantie 

Groep 1/2 Weer naar school en Vervoer 

Groep 3/4 Van top tot teen 

Groep 5/6 Ontdekkingsreizigers 

Groep 7/8 Hoe wij leren  

Herfstvakantie - kerstvakantie 

Groep 1/2 Herfst en Sint/ kerst 

Groep 3/4 De verhalen die mensen vertellen 

Groep 5/6 Ben je in vorm? 

Groep 7/8 Hoe het nieuws gemaakt wordt 
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Kerstvakantie - voorjaarsvakantie 

Groep 1/2 Familie en Max Veldhuijs 

Groep 3/4 De wereld om ons heen 

Groep 5/6 Zij maakten het verschil 

Groep 7/8 Vakcursus Kunstzinnige Vorming 

Voorjaarsvakantie - meivakantie 

Groep 1/2 Lente/ pasen en Koningsspelen 

Groep 3/4 Bloemen en insecten 

Groep 5/6 Aardbevingen en vulkanen 

Groep 7/8 Wat als het jou overkomt?  

Meivakantie - zomervakantie 

Groep 1/2 Piraten, ruimte en zomer 

Groep 3/4 Vakantie, plaatsen waar mensen naartoe gaan 

Groep 5/6 Schilderijen, foto’s en afbeeldingen 

Groep 7/8 De vakantieshow  

 
Gratis judolessen 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de 
eerste judolessen zijn ook weer van start gegaan. De 
komende maand, in de periode van 16 sept.  t/m 14 
okt. kunnen alle kinderen op de maandag gratis 
meedoen aan de judolessen in de gymzaal aan de 
Steeneikzoom. 
8 t/m 11 jaar 15.45-16.45 
4 t/m 7 jaar 16.45-17.45 
Kinderen kunnen zich aanmelden via Ardian.you-
do@hotmail.com 
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Studiedagen/ administratiedagen schooljaar 2019-2020 
Extra vrije (mid)dagen schooljaar 2019-2020, groep 1 t/m 8 vrij: 

- Maandag 23 september en dinsdag 24 september 
- Woensdag 6 november 
- Donderdag 5 december, continurooster om 14.45 uur vrij 
- Vrijdag 6 december 
- Vrijdag 20 december, om 12.00 uur vrij 
- Vrijdag 7 februari 
- Maandag 2 maart 
- Donderdag 9 april, continurooster om 14.45 uur vrij 
- Vrijdag 17 april, om 12.00 uur vrij (Koningsspelen) 
- Woensdag 20 mei 
- Vrijdag 19 juni 
- Vrijdag 17 juli (calamiteitendag) 

 

 

 

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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