NIEUWSBRIEF november 2018
✎ OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP
Voor de herfstvakantie heeft u een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis en/of
-kamp ontvangen. Voor uw en ons gemak hebben wij hierbij een link verzonden. Het is de eerste keer dat we
gebruik maken van deze manier en we merken dat dit nog wat onduidelijkheid geeft. Daarom onderstaande
toevoeging:
● Als u gebruik maakt van de link is het niet mogelijk om een omschrijving mee te geven. Dit is voor ons
geen probleem en hoeft u niet te melden; wij koppelen de betaling aan het juiste gezin.
● Per leerling vragen wij € 22,50 vrijwillige ouderbijdrage. De kosten voor het schoolreisje bedragen dit
jaar € 25,00 en de kosten voor het schoolkamp (groepen 8) € 65,00.
We hebben daarom voor de leerlingen in de groepen 1 en 2 een betaalverzoek van € 22,50
toegevoegd. Voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 7 een verzoek tot betaling van € 47,50 en voor de
leerlingen in de groepen 8 een betaalverzoek ad € 87,50.
De link naar het betreffende betaalverzoek is meerdere malen te gebruiken. Dus als u voor meer
kinderen hetzelfde bedrag verschuldigd bent, kunt u hiervan meerdere keren gebruik maken. De link is
overigens uiterlijk t/m 15 november te gebruiken.
Behalve een toelichting is dit natuurlijk ook een kleine herinnering ;-). Mocht u nog niet betaald hebben: de
e-mail met de link hebben we verzonden op 18 oktober jl.

✎ ACTIE SCHOENENDOOS
Op 29 oktober is de schoenendoosactie weer gestart. Deze actie is dit jaar wel bijzonder voor onze school. De
leerkrachten Jan van Beuzekom en Marianne Molle gaan in de meivakantie o.a. de dozen van onze school zelf
uitdelen op vijf scholen in de regio Mazabuka in Zambia. Zij doen dit in samenwerking met Actie4kids, Gain en
de Family in Christ Mission in Alblasserdam. De dozen komen op de juiste plek! Voor veel kinderen in die regio
is het moeilijk om naar school te gaan, omdat ze geen schoolspullen kunnen kopen. Schriften worden
gemiddeld drie keer uitgegumd en opnieuw gebruikt. De kinderen hebben geen speelgoed en leren al jong
hun eigen kleren wassen met een stukje zeep. Een schoenendoos ontvangen, betekent dat ze één keer in
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hun leven een mooi cadeau krijgen en weer een tijdje vooruit kunnen op school. Want niet naar school gaan,
betekent geen toekomst hebben!
Wij hopen dat u samen met ons deze kinderen een warm hart toedraagt! Als tip geven we nog mee om aan
de binnenkant van het deksel een briefje (in het Engels) of een tekening te plakken met een foto van uw kind
erop. Een dergelijk formulier kunt u ook downloaden op www.actie4kids.org De kinderen die een doos
krijgen, zijn altijd heel benieuwd van wie ze zo’n prachtig cadeau hebben gekregen.
De doos kan tot 19 november op school ingeleverd worden. In de folder, die uw kind heeft ontvangen, staan
duidelijk de richtlijnen voor het vullen van een doos en graag zien we bij elke doos een bijdrage van € 5,00
voor de verzendkosten. Is het voor u een te grote belasting om een doos en de verzendkosten te vergoeden?
Dan is het misschien een optie om alleen een bijdrage te geven om de overige hulpgoederen die meegaan te
bekostigen.
In mei 2019 vindt er een terugkoppeling plaats op school. Wat zou het dan leuk zijn om jouw of uw doos
terug te zien! Want iedereen mag meedoen! Tussentijds houden we u d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte
hoe de reis van de dozen verloopt.

✎ OPBRENGST STARTVIERING
De collecte die tijdens de viering werd gehouden, heeft het mooie bedrag € 515,05 opgebracht voor stichting
Peduli Anak. Zij zullen het geld gebruiken voor hulp in Lombok, dat in augustus werd getroffen door een
aardbeving!

✎ PILOT GA VOORUIT! VAN START
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een pilot voor kinderen die makkelijk rekenen. Met de pilot Ga
Vooruit! willen we kinderen die weinig tot geen herhaling en oefening nodig hebben bij het rekenen
uitdagend werk aanbieden op eigen niveau en passend bij hun interesse. De kinderen gaan onderzoekend en
ontwerpend leren aan de hand van een stappenplan. Zo leren ze vaardigheden die ze goed kunnen gebruiken.
Denk hierbij aan plannen, omgaan met frustratie, samenwerken en presenteren. De ouders van de kinderen
die meedoen aan deze pilot zijn hierover geïnformeerd.

✎ SCHOEN ZETTEN
Maandag 26 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen
zetten. Wilt u uw kind deze dag een schoen of laars meegeven? De OR zorgt
namens Sint voor een lekkere traktatie. Mocht uw kind een allergie hebben
waardoor hij/zij bepaalde traktaties niet mag hebben, wilt u dan zelf voor
een alternatief zorgen? Om niet al te veel verschil te maken, willen we u
vragen een traktatie te kiezen van ongeveer 1 euro. Het bonnetje kunt u
inleveren bij de leerkracht. Graag de traktatie uiterlijk maandag 26 november
inleveren bij de leerkracht.
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✎ SINTERKLAASHUIS
Op donderdag 22 november gaan de leerlingen van groep 1 en 2 van zowel de Moerbeihof als de Zuidkil op
bezoek bij Sinterklaas en zijn Pieten in het Sinterklaashuis in Dordrecht.
U hoeft uw kind(eren) deze dag geen lunchpakket mee te geven want we eten pannenkoeken op school.
Mocht uw kind geen pannenkoeken lusten, wilt u dan uw kind wel een lunchpakket meegeven?
De schooltijden zijn deze dag ongewijzigd. Aanvullende informatie krijgt u van de leerkracht en de
contactouders van de betreffende groep. We maken er een gezellige dag van.

✎ KWINK
De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het creëren van een veilige groep. De onderdelen die daarbij
horen zijn: kunnen benoemen wat je goed en minder goed kunt, afspraken maken en afstemmen op de ander,
leren tegen een stootje te kunnen (weerbaarheid), complimenten geven en ontvangen en conflicten zelf leren
oplossen. Bij elke les hoort een "kwink van de week", deze hangen wij op in de klas. In onderstaande
kwinkwijzer vindt u alle onderdelen terug. De komende periode zullen we aandacht besteden aan pesten,
zelfvertrouwen verstevigen, ik zeg niet alles wat ik denk, vooroordelen en stereotypen.

pagina 4 van 5

✎ GEBEDSGROEP MOERBEIHOF
Waarom een gebedsgroep voor locatie Moerbeihof?
De school is een plek waar je kind vaak is en waar het een groot deel van zijn/haar jonge leventje doorbrengt.
In die tijd is veiligheid en geborgenheid voor je kind, goed onderwijs en een fijne omgang met
leeftijdsgenootjes erg belangrijk. Als gebedsgroep willen we graag met elkaar bidden voor deze dingen en
voor de leerkrachten, directie en iedereen die betrokken is bij school.
We komen samen om God te danken voor alle goede dingen die in die periode zijn gebeurd en ook vragen we
God om kracht en wijsheid, troost en liefde wanneer het juist minder goed gaat. Dit kan zijn door bijv. ziekte
van een leerkracht of ouder, de zorg om een kind dat zich niet gelukkig voelt in de klas, kinderen en ouders in
een scheidingssituatie. Het is heel bijzonder om samen met andere ouders te bidden voor de verschillende
groepen en kinderen.
Eén keer per maand komen we bij elkaar in de Moerbeihof in een leeg klaslokaal en dat is na het wegbrengen
van de kinderen om 08.30 uur tot ongeveer 09.15 uur. We lezen met elkaar een stukje uit de Bijbel, praten er
over en dan nemen we de tijd om te bidden n.a.v de gebedspunten die er zijn. De gebedspunten krijgen we nu
via de directie/leerkrachten, maar heb je zelf een gebedspunt dan kun je dit met ons delen en willen we
daarvoor bidden en gaan er vertrouwelijk mee om.
Contactpersonen voor de gebedsgroep zijn: Pauline Muilwijk (arjanpauline@kpnmail.nl) en Petra van Wijk
(gpvwijk@gmail.com).
De data staan iedere maand in de nieuwsbrief.
Iedereen is van harte welkom bij de gebedsgroep om een keer mee te bidden, ook als je niet bekend bent met
(hardop) bidden ben je welkom, want we vinden het fijn als je er bent!

✎ GEVONDEN VOORWERPEN
De manden met gevonden voorwerpen van de Moerbeihof/Zuidkil beginnen vol te raken.
Donderdag 15 november (tussen 08.15 en 09.00 uur) zal er het een en ander worden
uitgestald in de hal/op het leerplein van de school. Wilt u even een kijkje komen nemen of
die ene handschoen, sjaal, rugzak, broodtrommel, pantoffel of misschien zelfs iets wat u niet
mist erbij ligt? Spullen die niet worden opgehaald worden weggedaan.

✎ MR-MEDEDELINGEN
De Medezeggenschapsraad (bestaande uit vier leden vanuit de personeelsgeleding en vier leden vanuit de
oudergeleding) heeft ook haar eerste vergadering in het nieuwe schooljaar achter de rug. Aan het eind van
vorig schooljaar hebben wij afscheid genomen van Debbie Hooglander als lid van de MR (oudergeleding), om
de reden dat zij vanaf dit schooljaar geen kinderen meer op de Prins Florisschool heeft. Gelukkig hebben we
Hermine Sijtsma bereid gevonden haar plek in te nemen en van harte welkom geheten tijdens onze eerste
vergadering. Dit schooljaar hopen wij als MR een belangrijk speerpunt aan te pakken, namelijk: communicatie
in de breedste zin van het woord binnen onze school.
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Op woensdag 21 november is de eerstvolgende MR vergadering. Vanaf 19.30 uur inloop, start om 19.45 uur
op locatie Moerbeihof. De leden van de MR nodigen daarom een ieder van harte uit om onderwerpen/vragen
die leven kenbaar te maken bij de MR via het mailadres mr@prinsfloris.nl

✎ KIND OP MAANDAG
In deze periode lezen we bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. Als ze vlakbij dat
land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug met verhalen over een prachtig
land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. Is er voor de Israëlieten wel plaats? Ook lezen
we verhalen over de periode die daarna komt, van de Rechters. Er is geen koning in het land, niemand die
voor mensen zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een puinhoop in het land en geldt het recht van de
sterkste. In die situatie wordt Simson geboren, de sterke held met zijn lange haren. Een prachtig verhaal om te
vertellen, maar ook een verhaal dat vragen oproept. Wordt de wereld mooier en fijner als je je kracht
gebruikt? Of wordt het daar alleen maar erger van?
Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd makkelijk is. In je eentje niet,
maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens met zijn tweeën over een
evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël moest in het beloofde land zoeken naar balans in het samenleven
met andere volken. Die balans vind je niet door het recht van de sterkste te laten gelden, zo ontdekken we in
de verhalen van Simson. Ook kinderen op school moeten steeds weer zoeken naar balans. Is er voor iedereen
in de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een
zoektocht. Misschien kunnen de verhalen van deze periode helpen om over die zoektocht na te denken.
We hopen dat de verhalen tot leven komen in de klassen, en dat de kinderen uitgenodigd worden om zelf te
ontdekken wat deze verhalen hen te zeggen hebben!

✎ AGENDA
6 november
8 november
9 november
12 november
14 november
15 november

Pre-adviesgesprekken groepen 8
Pre-adviesgesprekken groepen 8
Jubileumfeest en afsluiting projectweek / 's middag tot 14.30 uur school!
Pre-adviesgesprekken groepen 8
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Werk bekijken 08.30- 08.45 uur (gr. 3 t/m 6 )

16 november
21 november
22 november
26 november
29 november

Koffieplein
Gevonden voorwerpen
Gebedsgroep locatie Zuidkil/teamkamer
Gebedsgroep locatie Moerbeihof
Kleuters gaan naar het Sinterklaashuis
Schoen zetten voor leerlingen groepen 1 t/m 4
Voortgangsgesprekken groepen 1-7

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

