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Agenda 

 Vrijdag 16 oktober = Floriant’s got Talent 
 Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober = Herfstvakantie 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
In heel het land zijn we druk bezig met allerlei protocollen en onderzoeken, binnen IKC Floriant zijn 
de leerlingen van groep 7/8 ook druk bezig geweest met hun eigen onderzoek. Verschillende 
onderzoeksteams onderzoeken de school op stof, CO2, energie besparing, ventilatie en temperatuur. 
Zeer toepasselijk in deze tijd en bij het IPC thema ‘Het beweegt’. Ik ben benieuwd naar de 
onderzoeksresultaten. 
 
Wat betreft onderzoeksresultaten, ook wij merken dat het Corona virus steeds dichterbij komt. 
Indien u twijfelt of uw kind naar school mag, doorloop dan de stappen van de Beslisboom. Dit geeft 
een duidelijk antwoord op bijna alle situaties. Mocht u toch willen overleggen kunt u op de 
schooldagen altijd telefonisch contact opnemen. In het weekend kunt u mailen naar 
directie@floriant.unicoz.nl en zal ik zondagavond na 19:00 uur de mail beantwoorden en indien 
nodig ouders informeren van de betreffende groep. 
Mocht het zo zijn dat uw kind door de Coronamaatregelen helaas thuis zit, dan zal de leerkracht op 
de tweede dag afwezig schoolwerk hebben klaarliggen. In overleg met de leerkracht kan dit pakket 
worden opgehaald voor- of naschooltijd.  
 
De afgelopen weken hebben we allemaal kunnen wennen aan de nieuwe schooltijden, we zien dat 
het grootste deel van de leerlingen dagelijks op tijd aanwezig is. Helaas is er nog een klein groepje 
leerlingen die regelmatig te laat komt, dat betekent dat de les soms meerdere keren wordt 
onderbroken door laatkomers. Dit willen we graag voorkomen. De vraag aan u als ouder om te 
zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas aanwezig zijn, dat is voor iedereen fijn. 
 
Tevens merken we dat het brengen en halen met de auto regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt. 
Meerdere ouders stoppen op plekken waar dit niet is toegestaan. Wilt u alstublieft parkeren op de 
daarvoor aangewezen plekken, om ongelukkig te voorkomen. Iedereen wilt zijn/haar kind graag veilig 
op school en uit school.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Joyce van der Ham 
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MR- verkiezingen 

Door de oproep voor een nieuw lid in de oudergeleding van de MR in de vorige 
nieuwsbrief hebben twee enthousiaste ouders zich aangemeld. Wij houden 
daarom komende week MR- verkiezingen. De procedure wordt hieronder 
toegelicht: 
-Alle oudste kinderen van een gezin krijgen donderdag 1 oktober een papieren 
stembiljet mee naar huis. 
-In de week van 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober kunnen de stembiljetten in de 
stembus gedaan worden. De stembus staat elke ochtend bij elke ingang van de 
school. Hier staat een leerkracht die buiten de kinderen ontvangt bij. (u kunt uw stembiljet door uw 
kind in de stembus laten doen, zodat u niet onnodig het schoolplein op hoeft) 
-Op vrijdagmiddag 9 oktober worden de stemmen geteld. De MR- kandidaten worden op de hoogte 
gesteld van de uitslag. 
-De uitslag wordt gedeeld in het Floriantje van donderdag 15 oktober 2020. Zo is de nieuwe 
kandidaat voor de herfstvakantie bekend en kan ons nieuwe lid de eerstvolgende vergadering van 26 
oktober bijwonen. 
 
De kandidaten stellen zich hieronder aan u voor. 
 
Dani Scheffer 
Beste ouders / verzorgers van de leerlingen van de Floriant,  
 
Ik wil mij graag kandidaat stellen voor de MR en stel mijzelf via deze weg graag aan u 
voor. 
Mijn naam is Dani Scheffer, 34 jaar oud, getrouwd en trotse moeder van James uit 
groep 1/2a en van Riff en Logan van 1,5 jaar oud.  
 
Ik vind het belangrijk dat er op de Floriant een veilig en prettig klimaat heerst, zodat 
kinderen met een fijn gevoel naar school gaan. Daarnaast hoop ik dat alle kinderen 
uitgedaagd worden binnen hun eigen niveau. Het afgelopen jaar heeft de Floriant 
gekozen voor een andere koers. Ik ben blij dat het team van de Floriant kritisch kijkt 
naar het onderwijs en de organisatie. Zij willen immers dat onze kinderen hier gelukkig zijn. 
Als ouder denk ik hier graag in mee. Ik deel graag namens ons als ouders hoe wij het onderwijs 
ervaren, wat er goed gaat en welke punten verbetering vragen. Ik denk dat ik een positieve bijdrage 
hieraan kan leveren. 
 
Ik ben zelf leerkracht en kijk daarom wellicht met een andere pet naar het onderwijs. Ik kan mij op 
die manier soms makkelijker verplaatsen in de school, maar weet ook dat je als ouder de dingen 
soms anders ziet.  
Deze ervaring neem ik graag mee om, namens alle ouders, een steentje bij te dragen op school. 
 
Stefaan de Winter 
 
Beste ouders van IKC Floriant,  
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Mijn naam is Stefaan de Winter, vader van Mathis uit groep 2/3 bij Juf Ivonne 
en juf Bianca. 
Ik ben opgegroeid in Pijnacker, en heb op verschillende plekken in Zoetermeer 
gewoond. Onder andere aan het Mahoniehout, tegenover de Floriant. 
Mijn vrouw Margo en ik wonen nu met onze 3 kinderen vlak bij Tuincentrum de 
Driesprong op de Keulseweg, samen met Mathis van 5 en een tweeling van 3 
jaar oud. Felix en Yvan komen later dit schooljaar ook naar de Floriant. 
In het dagelijks leven ben ik productieleider bij Fokker in Papendrecht. 
 
Tijdens de recente discussies over wel of geen continurooster voelde ik me 
steeds meer betrokken bij de keuzes van de school en de inbreng van de ouders. En ook de komende 
periode komen we zeker voor een aantal keuzes te staan. Directie, leerkrachten en ouders samen. 
Denk alleen al aan de steeds wisselende Corona situatie. 
 
Maar het ‘gewone’ leven en onderwijs gaat ook door. Ik hoop ook andere goede ideeën en meningen 
te kunnen ophalen bij de ouders, om die op school te bespreken in de MR. 
Het is sowieso heel leuk om betrokken te zijn bij de school waar je kinderen een groot deel van de 
dag zijn en opgroeien. 
 
Ik wens jullie succes met de keuze, maar de verkiezing is geen competitie. Hoe dan ook mooi dat er 
weer een lid van de MR bij komt. 
 
Hopelijk tot snel ziens of horens. 
  
Met vriendelijke groet, 
Stefaan de Winter 
 
 

Floriant’s got Talent 

Vrijdag 16 oktober is het weer zo ver. We kunnen weer gaan genieten van al het talent dat wij hier 
op school hebben rondlopen in Floriant’s got Talent. In de klassen zullen de voorrondes 
georganiseerd worden. Helaas kunt u als ouder niet komen kijken, maar we zullen zorgen dat er in de 
Parro- app leuke foto’s gedeeld worden. 
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Studiedagen/ administratiedagen schooljaar 2020-2021 
Extra vrije (mid)dagen schooljaar 2020-2021, groep 1 t/m 8 vrij: 

- 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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