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Agenda 

 Dinsdag 21 januari = Informatieavond Schooltijden 2.0 
 Vrijdag 7 februari = Administratie dag, alle leerlingen vrij 
  

Berichtje vanuit de directie 

Terugkoppeling koffieochtend 8 januari 

Gisteren mocht ik samen met José Wils (manager Drie Ballonnen) met +/- 15 ouders in gesprek 

tijdens de geplande koffieochtend. Het was een moment waarin ouders onderling in gesprek konden 

en waarbij er de mogelijkheid was om persoonlijke vragen of puzzels te bespreken met José en/of 

met mij. 

Daarnaast hebben we in 2 groepen gesproken over: 

- Wat vind je als ouder goed aan IKC Floriant?; 

- Wat gun je de school voor de toekomst?; 

- Wat is je tip/advies om dit te bereiken? 

Als grote algemene deler kwam naar voren dat de ouders de school warm, open en benaderbaar 

vinden, zowel de leerkrachten als directie. Daarbij is er echt oog voor het kind en biedt de school 

onderwijs op verschillend niveau. Daarnaast is de rust in de school weer voelbaar. Fijn om te horen 

dat hetgeen we als team belangrijk vinden en waar we hard voor werken ook door u als ouders, maar 

ook door de kinderen gevoeld wordt. 

Ouders gunnen de school een positieve ontwikkeling als 'school in de wijk' en als 'HB-school' voor de 

regio. Actieve profilering van hetgeen we te bieden hebben en waar we voor staan, zien ouders  

hierbij als kans. Ook de uitstraling van de school, zowel het 'opfrissen' in de school alsook het 

schoolplein kan hierbij een positieve bijdrage leveren.  

Als team zien wij deze kansen ook (positieve profilering in de wijk/de regio en het opfrissen van de 

school(plein)). Op de achtergrond zijn we al plannen aan het maken om dit stap voor stap te kunnen 

verwezenlijken. Voor dit schooljaar staat er nog het e.e.a. op de planning. Hierover zullen wij u later 

informeren, maar mocht u het gevoel hebben een bijdrage te willen leveren of iemand te kennen die 

hierin kan ondersteunen/begeleiden/helpen (PR-doeleinde, opfrissen school en/of plein), dan horen 

wij dat graag.  

Mocht u t.a.v. bovenstaande nog iets willen delen, schroom dan niet om een afspraak te maken of dit 

te mailen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Cora Brussee 
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Uitnodiging informatieavond Schooltijden 2.0 

Op dinsdag 21 januari nodigen we u van harte uit voor een informatieavond met als onderwerp 
schooltijden. We zullen u informeren over de uitkomst van de vorige enquête en het vervolgproces 
hierop. Aansluitend op de informatieavond zal er wederom een enquête uitgezet worden.  
De Drie Ballonnen zal ook aanwezig zijn op deze avond. De informatieavond is van 19.30 uur tot 
21.00 uur.  

 

Projecten IPC 
Volgende week starten alle clusters weer met een nieuw IPC- thema. Er staan veel leerzame en leuke 
lessen en activiteiten gepland. We hebben er zin in! 
 

Projecten tot aan de voorjaarsvakantie 

Groep 1/2 Familie en “Kikker” het prentenboek 

Groep 3/4 Onze wereld 

Groep 5/6 Zij maakten het verschil 

Groep 7/8 Hoe het nieuws wordt gemaakt 
 

Basketbaltoernooi 
In de kerstvakantie hebben er weer veel kinderen meegedaan aan het basketbaltoernooi. Wat zijn er 
weer leuke wedstrijden gespeeld. In groep 5-6 hebben zowel de meiden als de jongens een bronzen 
medaille gewonnen omdat ze de derde plek hebben behaald! 
Gefeliciteerd! Ook groep 7-8 zat goed in de wedstrijd en 
hebben samen veel lol gehad. We zijn super trots op jullie! 
Goed gedaan! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.floriant.unicoz.nl/
mailto:administratie@floriant.unicoz.nl


 

    

RKBS IKC Floriant 

Florasingel 17 

2719 HP 

 

079-3615607 

www.floriant.unicoz.nl  

administratie@floriant.unicoz.nl 

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