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Agenda 

 Vrijdag 16 oktober = Floriant’s got Talent 
 Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober = Herfstvakantie 
 Dinsdag 3 november = Administratiedag, alle leerlingen vrij 
 Woensdag 4 november = Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 
 

Uitslag MR- verkiezingen 

De uitslag is bekend en wat lag het dicht bij elkaar. Van de totaal 51 stemmen zijn er 26 
stemmen naar Stefaan de Winter gegaan en 25 stemmen naar Dani Scheffer. We willen 
bij deze Stefan van harte welkom heten als nieuw lid in de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad van IKC Floriant. We willen natuurlijk ook Dani bedanken voor 
haar kandidaatschap en de betrokkenheid bij onze school. 
De eerste volgende MR- vergadering is op maandag 26 oktober. 
 

 
Parro- app 
We gebruiken als school de Parro- app veelvuldig als communicatiemiddel. We delen hier algemene 

informatie voor de hele school of groep, maar ook individuele informatie over 
uw kind. Houd uw Parro- app in de gaten om te voorkomen dat u informatie 
mist. Als ouder kunt u via de Parro- app ook makkelijk en snel informatie met 
de leerkracht delen zoals een ziekmelding, een bezoek aan de dokter of 
andere praktische mededelingen. 

 
 

 
Fietsen met de klas 
In de groepen 6 t/m 8 zullen we met een bezoek buiten school, zoals een theatervoorstelling, 
biebbezoek, het bezoeken van VO- scholen of een praktisch verkeersexamen hoofdzakelijk gebruik 
maken van de fiets. Zeker in deze tijd vinden we het belangrijk om het vervoer in een auto zoveel 
mogelijk te beperken, daarnaast is het een groepsgebeuren en leren 
kinderen op een veilige manier fietsen in een grotere groep. Het zou 
fijn zijn als elk kind op het moment dat het nodig is een goede en 
veilige fiets tot zijn/ haar beschikking heeft. Mocht dit problemen 
opleveren neemt u dan ruim van tevoren contact op met de 
leerkracht.  
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Praktisch verkeersexamen groep 8 
Voor de kinderen van groep 8 was het verkeersexamen anders dan anders. Het theorie examen werd 
vorig schooljaar verplaatst van april naar juni en het was 
niet duidelijk of het praktische examen nog afgenomen 
zou worden. Alle leerlingen hebben in juni het theorie 
examen gehaald en de diploma’s daarvoor ontvangen. 
Vlak voor de vakantie werd duidelijk dat het praktisch 
examen toch door zou gaan in oktober. Dat was best 
even spannend voor ze! Bijna alle leerlingen hebben het 
examen gehaald. Knap gedaan kanjers! 
 
 

 
 
 
 
Nieuwe muziekinstallatie 
Wat een leuk nieuws! De ouderraad heeft een nieuwe muziekinstallatie 
aangeschaft voor onze school. We willen alle ouders en de ouderraad hier 
enorm voor bedanken! 
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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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