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Agenda 

 Vrijdag 6 november = Rapport groep 8 
 Dinsdag 10 november en donderdag 12 november = Oudergesprekken groep 8 
 Maandag 16-11 t/m vrijdag 20-11 = Gespreksweek  groep 1 t/m 7 op aanvraag/ uitnodiging 
 Woensdag 18 november = Schoolfotograaf broertjes/ zusjes 

 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Deze week stond er een administratiedag en een studiedag op de agenda. De kinderen waren vrij en 
wij zijn hard aan de slag gegaan. Op de studiedag stonden de volgende items op de agenda, 
onderwijs op de Floriant, PBS en een training over de 7 uitdagingen over het geven van onderwijs 
aan leerlingen die meer- hoogbegaafd zijn.   
  
Naast deze items hebben we ook met elkaar gesproken over de impact van Covid-19. Helaas moeten 
ook wij constateren dat wij te maken gaan krijgen met het uitvallen van leerkrachten. Zoals u heeft 
kunnen lezen in het protocol afwezigheid leerkracht, zullen wij er altijd naar streven de kinderen 
onderwijs op school te bieden. Het kan dan voorkomen dat er gekozen wordt om de ondersteuning 
buiten de klas (plusklas, RT) niet door te laten gaan maar deze leerkracht voor een groep te 
plaatsen.   
De plusklas is wekelijks op de maandag, behalve iedere maandag na een vakantie. De RT buiten de 
klas is op de dinsdag en woensdag.  
  
De week van 16 november is in de jaarkalender opgenomen als gespreksweek voor de groep 1 t/m 7. 
Deze week is gereserveerd om naast de rapportgesprekken de mogelijkheid te geven om met elkaar 
in gesprek te gaan.  U kunt als ouders een gesprek aanvragen met de leerkracht en andersom kan de 
leerkracht u uitnodigen.   
  
Via Parro kunt u laten weten aan de leerkracht als u een afspraak wilt maken, daarbij geeft u aan 
waar u het over wilt hebben. Dit vragen wij zodat de leerkracht zich kan voorbereiden op het 
gesprek. Wanneer u door de leerkracht wordt uitgenodigd zullen zij ook aangeven waarover het 
gesprek zal gaan.  
  
Deze 10-minutengesprekken zullen plaatsvinden via Teams met 1 van de leerkrachten van uw kind.  
Mocht u nog vragen hebben hierover, stel deze gerust bij de leerkracht van uw kind.  
  
Met vriendelijk groet,  
Joyce van der Ham  
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Sintfeest op school 
Het is bijna weer zover. De Sint komt weer in het land. Helaas hebben we te maken met corona en 
zullen we de aankomst wat anders doen dan u van ons gewend bent.  
Wij als school volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal. We hebben nog geen flauw idee hoe de 
Sint en Pieten aan zullen komen in Nederland. Dat wordt een grote verrassing. Het is dus leuk als u 
dat ook gaat volgen als u een jong kind thuis heeft. 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gaan dit jaar weer een surprise 
maken voor elkaar. Helaas kunnen we dit jaar geen kijkochtend houden 
voor de ouders, maar we maken wel foto’s die we in de Parro- app 
zetten. 
In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over het sinterklaasfeest.  
 

 
Nieuw buitenspeelmateriaal 
De ouderraad heeft elke groep een budget gegeven om buitenspeelmateriaal aan te kunnen 
schaffen. In de meeste groepen zijn al allerlei verschillende ballen en anders speelmaterialen 
gekocht. De kinderen zijn er super blij mee! 
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BSO IKC Floriant 

We zijn nog druk bezig met ons herfstprogramma   

  
  
En daarna gaan we ons richten op de december maand en de voorbereidingen die daarbij horen.  
We kijken uit naar een gezellige periode.  
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Bereikbaarheid BSO 

Als ouder van de BSO kan je, je kind afmelden via konnect. Dit is dan voor het team direct zichtbaar. 
Ook kan je altijd een bericht sturen via Konnect (het ouderportaal).  
Telefonisch zijn we alleen bereikbaar tijdens de VSO (7.00-8.30) en BSO-tijden (14.30-18.30).   
 De Narcissen: 06-51863613  
De Zonnebloemen 06-82217562  
Heb je vragen over je contract of structureel veranderen van de opvangdagen kan je contact 
opnemen met onze klantenservice telnr: 079 7600202  
Voor alle andere vragen kan je mailen naar:  
 José Wils (clustermanager)   
wils@drieballonnen.nl of  
Ester Zuidwijk (cluster coördinator)   
zuidwijk@drieballonnen.nl  
  

TSO 
Sinds 1 oktober is Lindy van de Bulk gestart als bovenschoolse coordinator van de TSO’s en 
pleinwachten binnen Zoetermeer.  
Even Voorstellen  

  
Ik ben Lindy van den Bulk, meer dan 3 jaar werkzaam binnen De Drieballonnen als pedagogisch 

medewerker op zowel Kdv als de bso.  

Ik heb de kans om als bovenschoolse TSO-coördinator  te gaan werken met beide handen 

aangepakt. Waarbij ik streef, samen met het team van de Floriant,  naar een veilige en verantwoorde 

manier om de TSO vorm te geven. Daarnaast onderhoud ik de contacten met de scholen en waar nodig 

met ouders.    

Met vriendelijke groeten,  

Lindy van den Bulk  

  

In de afgelopen periode hebben we samen met het team van school gezocht naar een goede manier van 

invulling van de pauze tijd voor de kinderen.  

Rust om te eten maar toch even naar buiten een frisse neus halen. De snelle eters de ruimte geven om 

te bewegen en de langzamere eters de rust om hun trommeltje leeg te eten.  We zijn erop uitgekomen 

dat we de kinderen 20 minuten de tijd geven om met z’n allen te eten. Ze kunnen dat zelf in de 

gaten houden door de timer. Zijn de 20 min om, dan gaan de kinderen die klaar zijn naar buiten en de 

kinderen die meer tijd nodig hebben eten samen verder.   

  

Je kan je kind(eren) aan en afmelden in ons programma de TSO-assistent. Meld je ze af voor 10.00 uur 

dan kost die dag niets. Na 10.00 uur wordt deze dag in rekening gebracht. Je kan de TSO niet 

rechtstreeks benaderen. Je kan wel een mail sturen naar Lindy:   

Bulk@drieballonnen.nl  
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Studiedagen/ administratiedagen schooljaar 2020-2021 
Extra vrije (mid)dagen schooljaar 2020-2021, groep 1 t/m 8 vrij: 

- 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) 
      
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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