NIEUWSBRIEF september 2018
✎ STARTDIENST
Bijgaand vindt u de uitnodiging voor de startdienst van donderdag 6 september.
Graag uw speciale aandacht voor het collectedoel van deze viering. We hebben daar lang over getwijfeld,
maar met de actuele gebeurtenissen in Lombok (aardbevingen) kwam de nood daar en het thema van onze
dienst (samen bouwen) wel heel duidelijk naar voren. Er werd ook over geschreven in de Klaroen:
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/algemeen/157639/alblasserdams-echtpaar-uit-noodkreet-voor-kin
deren-lombok- Het echtpaar, waarover werd geschreven, heeft in een reactie laten weten dankbaar te zijn
dat wij voor de Stichting willen collecteren. Zij hopen ook aanwezig te zijn bij de startdienst en zullen later ook
terug komen om de symbolische cheque met de opbrengst in ontvangst te nemen.
Wij geven u in overweging mee om wellicht meer gelegenheid te geven om te doneren voor dit doel.
Veel actuele informatie is te vinden op https://www.facebook.com/pedulianak/
Wij zien uit naar een mooie viering met elkaar.
Mede namens de andere commissieleden,
Erik Pince van der Aa

✎ AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit zal u
ongetwijfeld niet ontgaan zijn. In het kader van deze wet zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen
voor het verstrekken van (leerling)gegevens en/of publiceren van beeldmateriaal (o.a. foto’s). Als ouder kunt
u hier wel of geen toestemming voor verlenen. In de bijlage ontvangt u hier meer tekst en uitleg over. We zien
per kind graag een ingevuld formulier terug. (bijlage II) We willen u vragen dit ingevulde en ondertekende
formulier mee te nemen tijdens het startgesprek zodat we snel onze administratie hiervoor ook op orde
hebben. Alvast bedankt.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ MINDSET
Woensdag 19 september a.s. wordt de volgende workshop gehouden voor ouders en leerkrachten van de
Prins Florisschool:
Mindset: de basis van talentontwikkeling!
Je hebt kinderen die uitdagingen op school met veel plezier
aangaan, die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit
het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes.
Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke
opdrachten doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten
werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor
school daardoor niet optimaal.
Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en
mogelijkheden zien, is van grote invloed op de groei die ze
doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een
groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is
onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is
dat je een vaste mindset bij je kind kunt veranderen in een
groeimindset. Ouders spelen hierbij een cruciale rol.
Tijdens deze workshop krijg je een heldere uitleg over de
mindsettheorie van Carol Dweck en leer je hoe je een positieve mindset bij je kind(eren) (en jezelf!) kunt
stimuleren en bekrachtigen.
De workshop Mindset: de basis van talentontwikkeling! wordt
gegeven
door
René
Lous.
Namens
Het
TalentenLab
(www.hettalentenlab.nl) verzorgt René lezingen en trainingen,
begeleidt scholen en coacht hij kinderen en jongeren. In zijn
workshops legt hij op enthousiaste wijze de link tussen wetenschap en
de dagelijkse praktijk.

Vanwege de positieve reacties van de ouders die deze workshop vorig
jaar hebben gevolgd wordt deze workshop herhaald.
Woensdag 19 september van 19.30 tot 21.00 uur op de locatie Zuidkil.
Opgeven bij Saskia van Nes: saskia.nes@prinsfloris.nl

✎ TYPECURSUS
Ook dit jaar starten we weer met een digitale typetraining door The House of Typing. In een van de bijlagen
vindt u meer informatie hierover. De training is geschikt voor leerlingen van onze groepen 5 t/m 8.
Op 2 oktober 19.30 uur vindt er voorlichting plaats op onze locatie Moerbeihof waarbij zowel ouders als
leerlingen van onze school welkom zijn. Aanmelding kan via het formulier in de bijlage of via de genoemde
website van The House of Typing.
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✎ STAKING
We herhalen het nog maar een keer. Volgende week woensdag 12 september doet onze school mee met de
onderwijsstaking. De school is dan gesloten.

✎ PEUTERSPEELZAAL
De plannen zijn nog pril en we moeten nog starten met de uitwerking. Wel willen we u melden dat het onze
intentie is om m.i.v. januari 2019 te starten met een peuterspeelzaal in onze locatie Moerbeihof. Dit zal dan
gebeuren onder de koepel van WASKO. Meer informatie voor ouders die op dit moment gebruik maken van
Peuterspeelzaal Dribbel volgt binnenkort vanuit WASKO. Andere ouders van onze school krijgen verdere
informatie zodra de plannen meer gestalte gaan krijgen.

✎ VERKLARING MEDICIJNGEBRUIK
Heeft uw kind onder schooltijd eenvoudige medicijnen nodig en dienen deze door het personeel van school
toegediend te worden dan kunt u op de website van school hier een formulier voor downloaden (kopje school
bij de downloads). Zonder getekend formulier (met soms de juiste instructie) zullen we geen medicatie geven.

✎ KOFFIEPLEIN
Ook komend schooljaar vindt er tijdens en na het werk
bekijken in de groepen 3 t/m 6 het koffieplein plaats.
Vrijdag 28 september is er vanaf half 9 weer koffieplein in
de hal van beide hoofdlocaties. Een van de directieleden
van school is dan aanwezig om samen met u over schoolen andere zaken te praten. Een ieder is van harte
uitgenodigd (ook na het schriften kijken uiteraard)!

✎ STARTGESPREKKEN
Morgenmiddag staan de eerste startgesprekken gepland. In de bijlage vindt u een formulier dat u kunt
gebruiken om (samen met uw kind) dit gesprek voor te bereiden. Wilt u het formulier meenemen zodat we er
gezamenlijk over kunnen praten. Bij voorbaat dank.

✎ SPORTTOERNOOIEN
In de bijlage vindt u de formulieren voor de sporttoernooien tijdens de herfstvakantie. Het gaat om:
panna knockout op di 23 okt
tafeltennis op wo 24 okt
tennis stuif-in TOP op do 25 okt
badminton op vr 26 okt
999 spel (minute to win it) WASKO op vr 26 okt
U kunt de inschrijfformulieren inleveren t/m dinsdag 11 september in de bekende sportbussen.
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✎ ETEN OP SCHOOL
Het als klas met elkaar eten onder leiding van vaste pedagogisch medewerkers van Wasko verloopt
voorspoedig. De lunchtijd is toereikend en na het buiten spelen is er voldoende energie om het
middagprogramma weer af te maken. Mocht uw kind na stimulans geen trek meer hebben in zijn/haar eten,
ziet u dat dit terugkomt in de lunchbox. Dit geeft u een indicatie hoeveel uw kind gegeten heeft. Wilt u erop
toezien dat er geen snoep als lunch wordt meegegeven. Daarnaast is afgelopen week het weer goed geweest
en ook komende week ziet er droog uit. Mocht het echter enigszins regenen, gaan we ook naar buiten.
Zodoende ervaren de leerlingen dagelijks toch even wat buitenlucht. We gaan er vanuit dat uw kind dan ook
gepaste kleding bij zich heeft.

✎ MR-MEDEDELINGEN
Volgende vergadering 1 oktober om 19:45 uur op de Moerbeihof.

✎ OR-MEDEDELINGEN
Dinsdag 18 september zal er om 19.30 uur een OR-vergadering plaatsvinden op onze locatie Moerbeihof.

✎ KIND OP MAANDAG
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je
zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van Israël’. Hij gaat naar de
farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde
land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder
legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet
vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een
held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen
held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere
mensen en met God.
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen
en nooit fouten te maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles
kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden.
Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen –
want van je fouten leer je het meest.
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze
doen geweldig is. (Zulke helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het
meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van deze
periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun
kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het
beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we
kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat
deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.
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✎ AGENDA
4 september
6 september
12 september
13 september
14 september
18 september
19 september
26 september
28 september

Startgesprekken (middag)
Startdienst (uitnodiging in bijlage)
Staking, school dicht
Startgesprekken (vroege avond)
Gebedsgroep locatie Zuidkil/teamkamer
OR-vergadering
Startgesprekken (middag)
Mindset avond
Informatieavond groepen 7
Werk bekijken 08.30- 08.45 uur (gr. 3 t/m 6 )
Koffieplein

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

