
 

NIEUWSBRIEF februari 2019 

 

✎ SCHOOLREISJE GEWIJZIGDE DATUM 
De dagen van de schoolreisjes zijn gewijzigd. Op dinsdag 18 juni gaan de groepen 3 t/m 7 van de Zuidkil op 

schoolreis en op donderdag 27 juni zwaaien we de groepen 3 t/m 7 van onze locatie Moerbeihof uit. 

✎ STUDIEMIDDAG EN EINDE SCHOOLTIJD 
Op onze infokaart ziet u een aantal administratie middagen (7 februari en 2 juli) staan. Deze twee dagen zijn 

alle leerlingen ‘s middags vrij. Op 4 en 9 juli zijn er wenmiddagen voor kleuters die na de zomervakantie voor 

het eerst op onze school komen en zijn de leerlingen van de groepen 2 vrij.  Op deze dagen zijn de kinderen 

om 12.30 uur uit en wordt er niet op school gegeten.  

✎ ZOMERCURSUS PLEZIER OP SCHOOL 
Zit uw kind in groep 8 en gaat hij/zij na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend moment!                   

Misschien wordt uw kind wel eens gepest of vindt hij/zij het moeilijk om vriendjes te maken. Dan is het extra                    

spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op                  

School! 

Deze zomercursus wordt dit jaar verzorgt door Vivenz  in opdracht van de Dienst Gezondheid en Jeugd. 

Meer hierover kunt u lezen in bijgaande flyer. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen                  

met Vivenz via telefoonnummer 088 1237000 of de website www.vivenz.nl. 

✎ GEZOCHT KINDERBLADEN 
De groepen 3 van de Moerbeihof zijn op zoek naar kinderbladen zoals: Donald Duck Junior, Donald Duck,                 

Katrien Duck, Okki, Wild van Freek, etc. Heeft u nog exemplaren liggen die niet meer gelezen worden, dan                  

kunt u deze inleveren bij de groep 3 leerkrachten.  

Alvast bedankt! 

 

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst! www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl 

 

http://www.vivenz.nl/
http://www.prinsfloris.nl/
mailto:directie@prinsfloris.nl
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✎ KWINK 
Natuurlijk gaan wij ook in 2019 verder met Kwink. In het nieuwe jaar leert uw kind zichzelf steeds beter                   

kennen. Uw kind krijgt meer zicht op de eigen talenten maar kan ook beter grenzen aangeven. Omdat ieder                  

kind anders is en ieder kind dus ook andere vaardigheden heeft, is het belangrijk dat een kind weet waar het                    

goed in is. Maar ook wat hij/zij nog niet zo goed kan of weet. De kinderen leren om de focus te leggen op hun                        

sterke kanten. Elke les worden er verschillende pictogrammen aangeboden waarop emoties staan afgebeeld.             

Uw kind leert hierdoor en door te oefenen steeds beter de lichaamstaal van een ander te herkennen. In deze                   

maatschappij wordt het belangrijk gevonden om "te zeggen wat je denkt". Bij Kwink wordt er onderscheid                

gemaakt tussen je mening gevraagd en ongevraagd geven. Soms kan het juist niet zo handig zijn om te zeggen                   

wat je denkt. Verder zal er aandacht besteed worden aan de thema's gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.  

✎ MR-MEDEDELINGEN 
De Medezeggenschapsraad heeft donderdag 24 januari jl. haar eerste vergadering van 2019 gehad. Ook in dit 

nieuwe kalenderjaar hoopt de MR weer veel te kunnen betekenen voor de leerlingen, hun ouders en de 

medewerkers van de Prins Florisschool. Graag brengt de MR nogmaals onder de aandacht dat suggesties, 

vragen of opmerkingen van harte welkom zijn via het mailadres mr@prinsfloris.nl. Wilt u iets kwijt, maar 

twijfelt u of dit wel bij de MR thuis hoort? Gewoon mailen!  

 

De volgende vergadering staat gepland voor woensdag 13 maart a.s. om 19.45 uur op de locatie Moerbeihof.  

✎ OR-MEDEDELINGEN 
Dinsdag 25 juni is de eerstvolgende OR-vergadering op onze locatie Moerbeihof, 19.30 uur. 

✎ KIND OP MAANDAG 
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer mooi jaar mag worden!                    

Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is                    

eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt                     

voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek                

was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust                     

‘het beste’. 

 

We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een              

bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een              

stal in Betlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was                  

het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op                

de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het                 

verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven. 
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✎ AGENDA 
 
 4 februari Fotograaf locatie Zuidkil (groepen 1 t/m 7) 

 5 februari Fotograaf locatie Moerbeihof 

 6 februari Fotograaf locatie Zuidkil (groepen 8) 

 7 februari Administratiemiddag, leerlingen zijn ‘s middags vrij 

13 februari 1e Rapport 

14 februari Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groepen 8 

18 februari Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groepen 8 

19 februari Adviesgesprekken groepen 8 

20 februari Terugkomdag fotograaf 

22 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

 

 

 Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl 

 

http://www.digiduif.nl/

