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Agenda 

 Woensdag 6 november = Administratiedag, alle leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 
                                              Stakingsdag leerkrachten 

 Vrijdag 8 november = Rapport groep 1/ 2 en groep 8 
 Donderdag 14 november = Oudergesprekken groep 1/ 2 en groep 8 
 Dinsdag 19 november = Oudergesprekken groep 1/ 2 en groep 8 
 Woensdag 20 november = Fotograaf broer/ zus 

 

Samenstelling MR 
Er is een kleine verandering in de samenstelling van de personeelsgeleding van de 
Medezeggenschapsraad. Ivonne van der Meer start dit schooljaar als nieuw personeelslid, we heten 
haar van harte welkom. Huidige samenstelling MR IKC Floriant: 
Voorzitter: Alex Heemskerk 
Oudergeleding: Alex Heemskerk, Daniëlla Roels- Fowler, Safina Smak- Gregoor 
Personeelsgeleding: Jenny Middendorp, Ingrid van der Kleij, Ivonne van der Meer 
U kunt altijd contact met ons opnemen via mr@floriant.unioz.nl 
 

Nieuws van de Ouderraad 
Nieuwjaarsborrel 
Dit schooljaar is er voor het eerst een Nieuwjaarsborrel georganiseerd aan het begin van het 
schooljaar. Cora en ouders van de ouderraad hebben de organisatie op zich genomen. 
Het doel van de borrel was: 'elkaar ontmoeten', en dat is gelukt! 
De nieuwjaarsborrel bleek een groot succes. Op ongedwongen manier konden ouders en 
leerkrachten kennismaken met elkaar. 
Zowel vanuit het team als de ouders horen we voornamelijk positieve reacties, dat is fijn! En... Zeker 
voor herhaling vatbaar bij de start van schooljaar 2020-2021! 
 
Schoolreis 
De schoolreis zit er ook weer op! Het is altijd een hele organisatie zo'n schoolreis maar we kunnen 
terugkijken op een hele mooie dag. 
De onderbouw ging naar de Linnaeushof en de bovenbouw naar Drievliet. We hebben mazzel gehad 
met het weer en de kinderen hebben genoten. 
 
Ouderbijdrage 
Dit schooljaar is voor het eerst gebruik gemaakt van een 'tikkie' om de vrijwillige ouderbijdrage te 
incasseren. 
Het percentage ouder dat op dit moment heeft betaald ligt rond de 60%. Dat is fijn, want zonder 
deze bijdrage kunnen de activiteiten die door de ouderraad georganiseerd worden, geen doorgang 
vinden. 
Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan verzoeken we u vriendelijk om dit zo spoedig 
mogelijk te doen. 
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Ouderraad 
Wilt u ook iets betekenen voor de school? Meehelpen en meedenken met allerlei leuke activiteiten 
die georganiseerd worden voor onze kinderen? Dan bent u van harte uitgenodigd om u aan te sluiten 
bij de ouderraad van IKC Floriant. Stuur dan een mailtje naar ....... 

 
 

Floriant’s got talent 
Wat was het geslaagd, de eerste Floriant’s got Talent van dit 
schooljaar. We hebben talenten bij kinderen gezien in het dansen, 
zingen en toneelspelen. Wat zijn we trots op al deze kanjers! 
De volgende Floriant’s Got Talent show is op vrijdagochtend 20 
december. Zet het alvast in de agenda, want dit mag u niet missen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meerpunt Inlooppunt 
Vragen over opvoeding, opgroeien en ouderschap? Kom eens langs bij het Meerpunt Inlooppunt.  
Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft een speciaal inlooppunt voor 
ouders en opvoeders. Hier kan je kosteloos en anoniem terecht met vragen over het opvoeden en 
opgroeien van je kind(eren) en het ouderschap. Ook kun je bij Meerpunt terecht voor vragen over 
(echt)scheiding. 
 
Het ouderschap is mooi, maar kan soms ook lastig of ingewikkeld zijn. Iedere ouder heeft wel eens 
vragen of twijfels over de opvoeding of het ouderschap. Dat hoort erbij en is heel normaal. Toch kun 
je je als ouder wel eens onzeker voelen en denken: Doe ik het wel goed? Hoe ga ik hier mee om? Zijn 
mijn zorgen terecht? 
 
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je hulp nodig bij het vinden van een organisatie die 
kan helpen met jouw vraag of probleem? Kom eens langs bij Meerpunt Inlooppunt in het Stadhuis-
Forum.  
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In het gesprek met Ineke, Stephanie of Jennifer 
(v.l.n.r) kijken wij naar wat jij als ouders of verzorger 
nodig hebt. Wij luisteren en denken met je mee. Wij 
zijn er voor jou! Ook kun je bij ons terecht voor 
informatie over bijvoorbeeld cursussen, trainingen 
en leuke activiteiten voor ouders en kinderen in 
Zoetermeer!  
 
 
 
 

Ons advies is kosteloos, onafhankelijk, vertrouwelijk, vrijblijvend.  
Wacht niet langer dan nodig, je bent altijd welkom! Een afspraak maken is niet nodig. 
 
Geen tijd om langs te komen? Je kan ook contact met ons opnemen door te bellen naar: 079-
3310325 of een mail te sturen naar: meerpunt@zoetermeer.nl. Kijk voor meer informatie op onze 
website www.meerpunt.nl of volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het aanbod voor 
gezinnen in Zoetermeer.  
 

Studiedagen/ administratiedagen schooljaar 2019-2020 
Extra vrije (mid)dagen schooljaar 2019-2020, groep 1 t/m 8 vrij: 

- 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) 
 
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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