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Agenda 

 Dinsdag 8 september = Startgesprekken via Teams 
 Donderdag 10 september = Startgesprekken via Teams 
 Dinsdag 15 september = Schoolfotograaf 
 Vrijdag 18 september = Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Wat was het heerlijk om alle leerlingen deze week weer te zien. De eerste dag was even wennen met 
de nieuwe lockers maar na vier dagen al heel gewoon. Zoals een kind zei: “Ik weet niet meer wat we 
hebben gedaan, maar wel nog welk nummer mijn locker heeft.” De afgelopen dagen is er alweer 
hard gewerkt, gespeeld, gepraat en lekker gegymd in de gymzaal. Kortom; we zijn het schooljaar 
goed gestart. We hopen op een goed schooljaar en een fijne samenwerking. 
 
Volgende week zullen de startgesprekken plaatsvinden. U heeft zich kunnen inschrijven via Parro. 
 
Het doel van het startgesprek is het creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen 
school en ouders. Daarnaast willen wij tijdens het gesprek uw en onze verwachtingen afstemmen; 
wat ziet u als ouder, wat zien wij als school en wat wil het kind, om samen te komen tot een zo goed 
mogelijke leef- en leeromgeving. Het gesprek duurt 10 minuten.  
 
Onderwerpen tijdens het gesprek kunnen zijn; 
• Hoe heeft uw kind de schoolstart ervaren? 
• Hoe zou u uw kind omschrijven? 
• Waar is uw kind goed in? 
• Wat verwacht u van uw kind in deze groep? 
• Wat zijn aandachtspunten voor school? 
• Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie waar school rekening mee moet houden? 
• Wat wilt u nog kwijt over uw kind? 
• Wat spreken we af voor de komende periode? 
 
We vinden het fijn u alle weer te spreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Floriant 
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Vacature oudergeleding MR  

Wederom is er per direct een vacature vrij gekomen in de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad van IKC Floriant. We willen Safina Smak Gregoor enorm 
bedanken voor haar inzet. 
 
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van 
directie, leerkrachten en ouders met elkaar over allerlei aspecten van het 
onderwijs. Van een MR-lid wordt gevraagd om hieraan actief deel te nemen, 
voornamelijk in het algemeen belang van de school, en daarnaast vormen zij een aanspreekpunt voor 
ouders en leraren. Het beleid van de school is namelijk een zaak van ons allemaal. De MR heeft op 
veel zaken stemrecht en/ of adviesrecht.  
 
We vergaderen ongeveer zes keer op jaarbasis op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Meer 
informatie kunt u vinden op www.floriant.unicoz.nl/content/mr. 
 
Lijkt het u interessant om onze MR te komen versterken? U kunt zich aanmelden door een mail met 
motivatie te sturen naar jenny.middendorp@floriant.unicoz.nl voor uiterlijk vrijdag 11 september 
2020. Bij twee of meer kandidaten zullen er verkiezingen georganiseerd worden. 
In het volgende Floriantje informeren wij u hier verder over. De verkiezingen zullen dan gehouden 
worden in de week van 21 september 2020. 
 

PBS, afspraken op school 
We werken bij ons op school met PBS. Daarbij benadrukken en belonen we het goede gedrag. Dat 
doen we d.m.v. afspraken die we schoolbreed hebben.  
 
Tot de herfstvakantie zullen we bezig zijn met de volgende afspraken op 
specifieke plekken in de school:  
 
Voor de gang hebben we de volgende afspraken:  
-Ik ben rustig in de gang   
-Ik praat met zachte stem   
-Ik ruim de spullen op (jas en tas netjes in het kluisje, huiswerk/tekeningen in de uitdeelplek)   
-Ik houd de deur vast voor de eerst volgende   
  
Voor het toilet hebben we de volgende afspraken:  
-Ik laat de wc schoon achter  (bijvoorbeeld over het papiertje neerleggen voor het poepen, het 
zittend plassen van de jongens, het even omkijken als je klaar bent en dus het doortrekken.)   
-Ik was mijn handen    
-Ik maak zichtbaar dat ik naar het toilet ben 
 
 Voor het opruimen hebben we de volgende afspraken:  
-Maak je pakje plat als je deze in de prullenbak gooit  
-Zorg dat papier in de oud papierbak belandt en niet in de gewone prullenbak  
-Als je rommel op de grond ziet liggen, gooi dit dan in de prullenbak of papierbak 
 

Schoolmeubilair  
Wat zijn we ongelooflijk trots op onze nieuw ingerichte lokalen, aula, toiletten en gangen. Het ziet er 
fris, opgeruimd en mooi uit. Het was een flinke klus om te klaren, maar het eindresultaat mag er dan 
ook echt zijn. Jammer dat u als ouder niet even een kijkje kan komen nemen. We hopen dat het snel 
weer kan. 
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Stoppen judo op maandag 

Beste ouders,  
 
Met pijn in mijn hart laat ik jullie via deze mail weten dat ik na 12 jaar 
ga stoppen met het verzorgen van judolessen op de Floriant. 
Zoë heeft aangegeven dat ze een nieuwe baan heeft gevonden, 
waardoor ze niet meer op de maandag beschikbaar is. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar andere 
leraren maar dit is mij helaas niet gelukt. 
I.v.m. mijn privé situatie kan ik het helaas ook niet zelf doen. 
 
Voor de kinderen die toch graag willen doorgaan met judo kan ik jullie aanbieden om naar Sport 
Accent te komen. Op deze sportschool verzorg ik op dinsdag, woensdag en donderdag judolessen (10 
min. rijden vanaf IKC Floriant). hier mogen ze de eerste maand gratis komen proberen. 
 
Ik wil jullie graag bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren en hoop jullie bij Sport Accent of 
ergens in de toekomst nog een keer te zien! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ardian Veenis 
You-Do 
 

De Rokkertjes proberen het weer 

Wie komt er meezingen met De Rokkertjes? Op dinsdag 15 september gaan we starten. Natuurlijk 
alles volgens de RIVM regels van 18.30 tot 19.15 uur in kerk De Wijngaard bij de watertoren in 
Rokkeveen. Het katholieke kinderkoor probeert de draad weer op te pakken. 
Dirigente Hester Onderwater hoopt weer veel Rokkertjes te zien en er is weer ruimte voor nieuwe 
talenten. Wil je graag zingen en ben je 6 jaar of ouder? Kom dan een keer meedoen. Kosten zijn  € 
19,50 voor een heel seizoen. Info en aanmelden via email rokkertjes@gmail.com of bel Karin van der 
Lubbe, 079-3611729 
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Studiedagen/ administratiedagen schooljaar 2020-2021 
Extra vrije (mid)dagen schooljaar 2020-2021, groep 1 t/m 8 vrij: 

- Vrijdag 18 september 2020 = Studiedag 
- Dinsdag 3 november 2020 = Administratiedag 
- Woensdag 4 november 2020 = Studiedag 
- Vrijdag 8 januari 2021 = Studiedag 
- Vrijdag 5 februari 2021 = Administratiedag 
- Maandag 1 maart 2021 = Studiedag 
- Maandag 7 juni 2021 = Studiedag 
- Vrijdag 18 juni 2021 = Administratiedag 
- Vrijdag 16 juli 2021 = Calamiteitendag 

 
 

Schoolvakanties 2020- 2021 
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs) 
      
Herfstvakantie               19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie                  21 december t/m 1 januari 2021       
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021    
Paasvakantie  2 april t/m 5 april 2021       
Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021     
Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei 2021      
Pinksteren  24 mei 2021      
Zomervakantie               19 juli t/m 27 augustus 2021    
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