
 

NIEUWSBRIEF maart 2019 

 

✎ WENMIDDAGEN 
In onze laatste nieuwsbrief hebben we een verkeerde eindtijd van de ochtend genoemd op de wenmiddagen                

van de nieuwe kleuters. Op 4 en 9 juli komen de kleuters die na de zomervakantie voor het eerst op school                     

komen ‘s middags komen wennen. Deze kinderen zijn vanaf 12.30 uur welkom. De leerlingen van de groepen                 

2 zijn dan vrij. Hun schooldag eindigt om 11.45 uur.  

✎ OPEN HUIS EN NIEUWE LEERLINGEN 
Op zaterdag 16 februari waren de deuren van de locaties Zuidkil en Moerbeihof open voor geïnteresseerde                

ouders van kinderen die binnenkort vier jaar worden. We konden ons verheugen op grote belangstelling.               

Weet u mensen om u heen die ook interesse hebben in de Prins Florisschool dan vragen wij u hen er attent op                      

te maken dat ze een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. Heeft u zelf nog een zoon of                  

dochter die volgend schooljaar vier jaar wordt dan vragen we u om binnenkort bij een van de directieleden                  

een inschrijfformulier op te halen. We zijn al druk bezig met de planning voor volgend jaar en daarvoor is het                    

belangrijk dat we weten met welke leerlingenaantallen we rekening moeten houden.  

✎ LOGOPEDIE 
Graag wil ik mij via deze weg even voorstellen. Mijn naam is Marga van Berkel-Korporaal. Ik ben logopediste                  

bij logopediepraktijk H.I.Ambacht. Na de voorjaarsvakantie zal mijn praktijk ook een locatie openen op de               

Prins Florisschool. Op maandagmiddag zal ik aanwezig zijn op de locatie Zuidkil. Op donderdagochtend zal ik                

aanwezig zijn op de locatie Moerbeihof. 

Wilt u meer informatie over logopedie en de mogelijkheid voor logopedie binnen het schoolgebouw dan kunt                

u contact met mij opnemen via 078-6816904 of marga@logopedieambacht.nl. 
 

Vriendelijke groeten, 

Marga van Berkel-Korporaal, logopediste, PROMPT geschoold,pre-verbale logopedie, Oro Myofunctionele         

therapie dyslexiespecialist 

 

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

PRINS FLORIS 
Na de kerstvakantie is de peuterspeelgroep Prins Floris gestart aan de           

Moerbeihof. Op woensdag 20 februari vond de ludieke opening plaats door           

Flip, Fleur & Tante Suikerspin. Ruim 25 peuters met ouders en opa’s en oma’s              

kwamen een kijkje nemen en onder het genot van een hapje/drankje en            

spelletjes de nieuwe ruimte bewonderen. 

 

Op dit moment maken vier groepen van 16 peuters op maandag-, dinsdag-,            

donderdag- en vrijdagmorgen gebruik van de peuterspeelgroep. Voor        

informatie en inschrijving zie www.wasko.nl 

 

✎ VAKANTIES 2019-2020 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft op hun website adviesdata voor de               

vakanties. Wij mogen als school van deze adviesdatum afwijken waar het de voorjaars- , herfst- en                

meivakantie betreft. Helaas zijn wij er nog niet helemaal uit. Enkele aanvullende vrije momenten dienen nog                

bepaald te worden. Wel willen wij de vakanties die voor ons wel al vast staan aan u doorgeven. U ziet ook dat                      

er nog geen zicht is of er voor een enkele vakantie ook een vrije vrijdagochtend gepland wordt. 

 

 Regio Midden 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 1 maart 2020 

Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020 

Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020 

 

 

✎ FIETSENSTALLING ZUIDKIL 
Na de voorjaarsvakantie zal het omheinde gedeelte van de fietsenstalling bij de hoofdingang alleen nog               

gebruikt kunnen worden door personeel van de verschillende gebruikers. De overige fietsenrekken (ook             

buiten het plein) zijn voor leerlingen en ouders. 

  

 

http://www.wasko.nl/
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✎ KLIEDERKERK IN PAPENDRECHT 
Wanneer: Zondag 10 maart  

Hoe laat: 16.00 – 18.00 uur 

Waar: De Morgenster, 

Muilwijckstraat 1, 

Papendrecht 

Voor wie: Kinderen van de basisschoolleeftijd, hun (groot)ouders en iedereen die zich nog kind 

voelt, kerkelijk of niet 

 

Op 10 maart start er in Papendrecht een Kliederkerk. Een Kliederkerk is een kerk waar het kind centraal staat.                   

Maar het is ook bedoeld voor hun papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en alle mensen die nog een beetje kind                     

zijn, kerkelijk of niet. 

Wat gebeurt er? 

In alle zalen van de kerk zijn er spelletjes en doe-dingen. Ze hebben allemaal te maken met het Bijbelverhaal                   

dat die keer centraal staat. Deze zondag is dat het verhaal van de storm op het meer. Je kunt met je                     

(klein)kind van zaal naar zaal gaan. Er is voor elk wat wils, ook voor de grote mensen. Daarna is er een korte,                      

laagdrempelige viering in de kerkzaal. Tot slot eten alle kleine en grote deelnemers nog iets met elkaar. 

 

De Kliederkerk is inmiddels een beproefd concept in Nederland. Overal schieten de Kliederkerken als              

paddenstoelen uit de grond. Nu dus ook in Papendrecht. En het zal niet bij deze ene keer blijven. We hopen                    

dat onze Kliederkerk in Papendrecht een begrip zal worden. Iedereen is van harte welkom. In verband met het                  

eten vragen we deelnemers van te voren te melden dat ze komen en met hoeveel, op: 

kliederkerk@pknpapendrecht.nl 

 

Informatie: 

Ds. Birke Rapp Ds. Piet van Die 

tel. 078 6457748; 06 22647589 tel. 078 6150864; 06 52436917 

b.rapp@pknpapendrecht.nl p.van.die@pknpapendrecht.nl 

 

✎ MR-MEDEDELINGEN 
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.  

 

mailto:kliederkerk@pknpapendrecht.nl
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✎ KIND OP MAANDAG 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak                    

mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help                     

je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’                       

zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de                    

problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand,                  

laat me niet alleen. 

 

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou                  

kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs                   

uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem                    

naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel                

gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort.                    

Jezus staat op uit de dood. 

✎ AGENDA 
13 maart MR-vergadering 

Juffendag groepen 1 en 2 locatie Zuidkil 

20 maart Juffendag groepen 1 en 2 locatie Moerbeihof 

21 maart Gebedsgroep locatie Moerbeihof 

22 maart Gebedsgroep locatie Zuidkil 

25 maart Schoonmaakavond groepen 1 en 2 locatie Zuidkil 

26 maart Schoonmaakavond groepen 1 en 2 locatie Moerbeihof 

  

 Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl 

 

http://www.digiduif.nl/

