
 

NIEUWSBRIEF april 2019 

 

✎ LEERLINGSTAMKAART 
Samen met het rapport heeft iedere leerling zijn/haar leerlingstamkaart mee naar huis gekregen. Deze kaart               

met persoonlijke gegevens is meegegeven ter controle voor u of alles nog klopt. Met name de vermelding van                  

uw e-mailadres wordt erg belangrijk. Per 1 mei vervalt DigiDUIF en gaan we over op een ander                 

communicatiesysteem met u. Gelukkig hebben we al een groot aantal stamkaarten gecorrigeerd en aangevuld              

terug gekregen. Heeft u deze kaart nog niet terug op school ingeleverd dan vragen wij u dit uiterlijk volgende                   

week te doen.  

✎ KOFFIEPLEIN  
Ook in april vindt er tijdens en na het werk bekijken in de groepen 3               

t/m 6 het koffieplein plaats. Maandag 1 april 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 school- en andere             

zaken te praten. Een ieder is van harte uitgenodigd (ook na het            

schriften kijken uiteraard)! 

 

✎ GEVONDEN VOORWERPEN 
De manden met gevonden voorwerpen van de Moerbeihof/Zuidkil (ook TSO)          

beginnen vol te raken. Maandag 1 april (tussen 08.15 en 09.00 uur) zal er het een                

en ander worden uitgestald in de hal/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? 

Alle spullen die niet worden opgehaald worden weggedaan.  

 

 

 

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

Op donderdag 18 april vieren we in de klas met de kinderen Pasen. Op deze dag zal er met elkaar gegeten                     

worden en in een volgende DigiDUIF leest u hier meer over. De leerlingen hebben deze donderdag een                 

reguliere lesdag en zitten tot 14:30 uur op school. 

Als voorbereiding op deze viering wordt er in de klas al geoefend met enkele liederen: opwekking kids 232:                  

Wij vieren feest (onderbouw) en opwekking 614: Uw genade is mij genoeg (bovenbouw). Binnenkort ontvangt               

u hierover meer informatie. 

✎ LENTELOOP 
Op zaterdag 8 juni vindt weer de jaarlijkse lenteloop plaats bij AV Passaat op het Sportpark in de Oostpolder.                   

Leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. Dit is elk jaar opnieuw weer een populaire                  

wedstrijd waar veel kinderen van onze school aan meedoen. Dat ieder kind die de finish haalt een medaille                  

krijgt, zal hier zeker mee te maken hebben. In een andere bijlage vindt u een inschrijfformulier. Dit formulier                  

inleveren in de bekende sportbussen voor 12 april a.u.b. 

✎ BUDDY-OUDER 
Vorig jaar zijn we gestart met een nieuw initiatief, nl. buddy-ouders. We weten dat leerlingen en leerkrachten                 

onderling steun aan elkaar hebben. Sommige ouders hebben daar ook behoefte aan. Door samenwerking              

onderling worden vaardigheden versterkt en ontwikkeld. In verschillende situaties kan het prettig zijn een              

buddy te kunnen raadplegen. Zoals die vader in groep 2 die hoorde dat zijn kind ADHD heeft, of die moeder                    

die in groep 4 begreep dat haar dochter dyslexie heeft, of die ouders die niet langer meer bij elkaar kunnen                    

wonen. Veel nieuwe vragen komen dan naar voren. Heeft u deze ervaring en wilt u deze delen? Geef u dan op                     

via buddy-ouders@prinsfloris.nl. Wellicht heeft u zelf ook nog een onderwerp waarover u contact wilt hebben               

met andere ouders. Dat kunnen ook andere situaties zijn zoals een taalbarrière of nieuw op school zijn. Heeft                  

u ervaring en wilt u wat betekenen voor andere ouders? 

Of wilt u juist ervaringen horen van andere ouders en van hun kennis gebruik maken? Geef het dan aan ons                    

door een email te sturen naar buddy-ouders@prinsfloris.nl. Vanzelfsprekend wordt uw aanmelding           

vertrouwelijk door ons behandeld. 

 

✎ SCHOOLFRUIT 

Het EU-Schoolfruitprogramma loopt nog enkele weken, maar 12 april zit de           

periode van 20 weken gratis fruit er dit schooljaar weer op. Vanaf week 16 is               

de woensdag weer onze vaste fruitochtend want gezonde voeding blijven we           

ook na deze periode stimuleren. 

 
✎ MR-MEDEDELINGEN 
De volgende vergadering staat gepland voor maandag 6 mei a.s. om 19.45 uur op de locatie Moerbeihof.  
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✎ OR-MEDEDELINGEN 
Dinsdag 25 juni is de eerstvolgende OR-vergadering op onze locatie Moerbeihof, 19.30 uur. 

✎ 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 
1 april Werk bekijken (groepen 3 t/m 6) 

Koffieplein 

Gevonden voorwerpen liggen tussen 08.15 en 09.00 uur uitgestald  

in de hal/op het leerplein 

4 april Afname theoretisch verkeersexamen groepen 7 

12 april Koningsspelen en Sponsorloop 

18 april Paasviering 

19 april t/m 5 mei Meivakantie 

 

 

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl 

 

http://www.digiduif.nl/

