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Agenda 

 Vrijdag 18 september = Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
 Woensdag 23 september = Informatieavond VO, groep 8 

 
Beste ouders/ verzorgers,  
  
Verschillende ouders hebben de vraag gesteld hoe het gaat met Cora. Op dit moment kan ik nog 
weinig nieuws melden dan in de brief die jullie eerder hebben ontvangen. Wel kan ik aangeven dat ik 
enorm blij ben met hoe alles is opgepakt en wordt voortgezet.  
  
De startgesprekken zijn geweest, fijn te horen dat deze door de leerkrachten en u weer positief zijn 
ervaren. Morgen staat voor het team de eerste studiedag op het programma. Het eerste deel van de 
dag staat in het teken van bewustwording van de mindset. Het tweede deel van de dag gaan we aan 
de slag met de werkgroep didactiek en IPC.   
  
Deze week is de fotograaf geweest, alle leerlingen zagen er tiptop uit. Op de foto die uw kind 
vandaag heeft meegekregen staat vermeld dat de groepsfoto op school te bezichtigen is. Deze komt 
te hangen op het raam van het lokaal bij de groepen 1 t/m 5. Van de groepen 6 t/m 8 komt hij op de 
ramen van de teamkamer bij het schoolplein.  Wilt u wel graag gepaste afstand bewaren bij het 
bekijken van de groepsfoto’s.   
  
Helaas merken wij dat er steeds meer mensen om ons heen te maken krijgen met Corona. Indien uw 
kind noodgedwongen thuis zit, zullen wij vanaf de tweede dag zorgen dat er schoolwerk klaar ligt om 
mee te geven aan broer/ zus of op te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met 
de desbetreffende leerkracht.   
  
Voor nu alvast een fijn weekend en tot volgende week.  
  
Met vriendelijke groet,  
Joyce van der Ham  
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Buitenschoolse opvang (BSO) IKC Floriant 

Hallo ouders/verzorgers, 
 
Hieronder leest u een stukje over onze BSO op IKC de Floriant om u een klein beetje inzicht te geven 
wat we bijvoorbeeld doen op een middag.  
 
Na een schooldag gaan de kinderen naar huis of in ons geval naar de BSO. 
We beginnen de middag rustig met aan tafel samen wat eten en drinken. Tijdens dit tafel moment 
spreken we de dag door en vertellen we de kinderen wat we vandaag allemaal (kunnen) gaan doen. 
 
We hebben iedere maand/periode een ander thema waarbij allerlei activiteiten worden verzameld. 
Deze activiteiten bepalen we samen met de kinderen aan de hand van onze activiteiten bibliotheek. 
Daar maken we dan een planning mee voor de komende periode en zullen deze dan ook delen met 
de hele groep en alle ouders via Konnect.  
 
De BSO is vrije tijd, kinderen mogen dan ook kiezen of ze meedoen met een activiteit, buiten gaan 
spelen maar ook kiezen om een boekje te lezen op de bank is een keuze die de kinderen mogen 
maken. 
 
Tijdens vele momenten in de BSO-tijd zien wij kansen om kinderen iets te leren bijvoorbeeld: 
-Samen in gesprek gaan is voor ons leren luisteren, een ander uit laten praten, meeleven met een 
ander. 
-Herhalen van activiteiten lijkt in volwassen ogen soms wat saai. Voor kinderen betekent dit, dat ze 
iets nieuws leren, daarmee kunnen experimenteren, zelf vertrouwen opbouwen en een ander 
helpen. Zo ontwikkelen ze o.a. hun sociale vaardigheden.  
 
En dat alles terwijl we samen veel plezier hebben omdat er gekke vissen zijn gemaakt of stiekem van 
het koekjesdeeg hebben gesnoept.  
 
Als ouder van de BSO kan je het team altijd een bericht sturen via Konnekt (het ouderportaal). 
Telefonisch zijn we alleen bereikbaar tijdens de VSO en BSO-tijden.  
De Narcissen: 06-51863613 of  
De Zonnebloemen 06-82217562 
Heeft u vragen over uw contract of structureel veranderen van de opvangdagen kan je contact 
opnemen met onze klantenservice telnr.: 079 7600202 
Voor alle andere vragen kunt u mailen naar: 
José Wils (clustermanager)  
wils@drieballonnen.nl of 
Ester Zuidwijk (cluster coördinator)  
zuidwijk@drieballonnen.nl 
 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

De eerste weken van de TSO zijn we samen op zoek gegaan naar een goede manier van werken die 
passend is voor de kinderen van IKC Floriant. Het was voor ons allemaal belangrijk een evenwicht te 
vinden tussen de tijd nemen om te eten en nog even spelen. Het lijkt erop dat we inmiddels een 
redelijk evenwicht hebben gevonden.   
Wel hebben we als team van de TSO de vraag om je kind geen snoep/koek mee te geven in hun 
trommel.  We merken dat alle lekkere dingen als eerste worden opgegeten, wat natuurlijk heel 
begrijpelijk is. Maar met een lekker koek in je maag heb je geen zin meer in een boterhammetje.  
Wist je dat … als je, je voor 10.00 uur afmeldt in het systeem er geen kosten in rekening worden 
gebracht. 
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Wie komt onze MR versterken?  

Helaas hebben we de vrijgekomen plek in de oudergeleding van de MR nog niet 
op kunnen vullen.  
We zouden het heel fijn vinden als er een ouder is die deze taak samen met onze 
andere twee ouders Alex en Daniëlla en de leerkrachten Jenny, Ingrid en Ivonne 
op zou willen pakken. We zijn een fijn team met elkaar en de samenwerking 
onderling en de samenwerking met de directie is prettig. 
Het is fijn als er een balans is in de vertegenwoordiging van leerkrachten en 
ouders. 
 
Dus vindt u het ook leuk om mee te denken en te praten over alles wat het beleid en de organisatie 
van de school aan gaat, geeft u zich dan op als nieuw lid. We heten u van harte welkom! 
 
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. 

 
Stuur een mail naar jenny.middendorp@floriant.unicoz.nl  
 

Berichtje van de ouderrraad (OR) 

Beste Ouders/Verzorgers, 
 
Op dinsdag 29 september houdt de OR zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).  Tijdens deze 
vergadering verantwoordt de OR welke uitgaven zijn gedaan en welke activiteiten zijn uitgevoerd in 
het afgesloten schooljaar 2019-2020 voor alle leerlingen namens alle ouders van de school.  
 
Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan bent u deze avond om 20.00 uur van harte welkom op IKC 
Floriant. 
 
Met vriendelijke groeten namens het hele team van de OR, 
 
Jeanette van Elk 
Voorzitter 
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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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