
 

NIEUWSBRIEF mei 2019 

 

✎ DE LAATSTE DIGIDUIF ;-( 
We hebben het al eerder aangekondigd: op 1 mei stoppen we met DigiDUIF en gaan we over op een nieuw                    

e-mailsysteem. Tot nu toe kon u de e-mail die u van school kreeg, herkennen aan de vermelding “ DigiDUIF”.                   

Na 1 mei zult u e-mail van school ontvangen via ons nieuw administratiesysteem ParnasSys. U heeft daarvoor                 

via de leerlingstamkaart uw e-mailadres(sen) aan ons doorgegeven. Al deze adressen zijn handmatig             

ingevoerd in ParnasSys. Dat daarbij een enkele fout is gemaakt, kunnen we natuurlijk niet uitsluiten. 

Op de eerste maandag na de meivakantie zullen we een test uitvoeren. Mocht u die dag geen e-mail van ons                    

ontvangen hebben, vergeet dan niet om de spam-folder te controleren en om eventueel het e-mailadres               

'mailservice@email.parnassys.net' als vertrouwd te registreren Dit verkleint de kans dat de e-mail uit             

ParnasSys als spam gemarkeerd wordt. Hoe u dit doet, leest u in de bijlage. 

Mocht de mail ook niet in de spam terecht gekomen zijn, stuur dan op 7 mei een e-mail naar                   

annette.dunnen@prinsfloris.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam en de naam van uw kind(eren).  

✎ KINDERPAASWAKE 20 APRIL 19.00 UUR 
In een bijlage vindt u de aankondiging van de Kinderpaaswake die a.s. zaterdag plaatsvindt in de 

Morgensterkerk.  

✎ LENTELOOP 
In een bijlage vindt u nogmaals een inschrijfformulier voor een sporttoernooi. De inschrijfdatum voor de 

Lenteloop is verlengd tot 7 mei. Omdat vaak een groot aantal kinderen van onze school meelopen en we 

merken dat verschillende ouders hun kind nog niet hebben opgegeven, bieden we u in de bijlage nog een 

mogelijkheid tot inschrijving.  

 

 

 

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst! www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl 
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✎ INLOOPSPREEKUUR 
Nieuw op onze school! 

In mei en juni start Schoolmaatschappelijk Werk met een experiment om een inloopmoment op onze school                

te houden. Ouders kunnen vrijblijvend binnenlopen en een vraag of probleempje over de opvoeding van hun                

kind met Maartje van de Lindeloof bespreken.  Zie hieronder waar en wanneer zij aanwezig is op onze school:  

 

● 13 mei; Moerbeihof; 08.30-09.30u (IB-ruimte - bij teamkamer) 

● 16 mei: Zuidkil; 08.30-09.00u (teamkamer) 

● 3 juni: Moerbeihof 08.30-09.30u (IB-ruimte - bij teamkamer) 

● 24 juni: Zuidkil; 08.30-09.30u   (teamkamer) 

✎ KWINK 
Vanuit Kwink deze keer aandacht voor de sociale relationele ontwikkeling van kinderen.  

4-6 jaar 

Ongeveer driekwart van de kinderen heeft al een of meerdere vriendjes, hoewel vriendschappen meestal kort 

duren en nog niet diep gaan. Ongeveer 30 procent van de kinderen speelt ook met kinderen van de andere 

sekse. Leeftijdgenoten kunnen een rol gaan spelen in de opvattingen en het gedrag van het kind. Op deze 

leeftijd heeft de reactie van anderen echter nog weinig gevolgen voor het gevoel van eigenwaarde. Kinderen 

beseffen wel wat anderen van hen vinden maar maken zich dit nog niet eigen. Ook kunnen ze zich nog zo 

goed verplaatsen in anderen. Kleuters geven soms zelf al aan dat ze "verliefd" zijn. Ouders beschrijven deze 

gevoelens van verliefdheid meestal als sterke genegenheid, of graag bij de ander in de buurt willen zijn. 

6-9 jaar 

Het aantal vriendschappen neemt toe en het contact wordt intensiever. Kinderen van deze leeftijd kiezen 

steeds vaker voor vrienden van hetzelfde geslacht. Jongens vinden meisjes vaak "stom" en "kinderachtig", 

meisjes vinden jongens vaak "wild" en "stoer" doen. Op deze leeftijd ontstaan vaak de eerste verliefdheden. 

Sommige kinderen hebben "verkering", meestal met iemand uit de klas. Deze relatie bestaat vaak slechts uit 

het bij elkaar staan in de pauze of met een groep vrienden rondhangen. Er is nauwelijks lichamelijk contact en 

ze brengen ook zelden tijd met elkaar door zonder anderen erbij. 

9-12 jaar 

Kinderen worden zich steeds meer bewust van sociale normen en waarden. Rond het elfde jaar krijgen ze 

steeds meer een gevoel van zelfredzaamheid en onaantastbaarheid. Internet begint ook een rol te spelen. Aan 

het einde van deze levensfase zijn de meeste kinderen wel eens verliefd geweest. Sommige kinderen hebben 

dan ook "verkering", meestal met iemand uit de klas. Deze relatie bestaat vaak slechts uit het bij elkaar staan 

in de pauze of met een groep vrienden rondhangen. Er is nauwelijks lichamelijk contact en ze brengen ook 

zelden tijd met elkaar door zonder anderen erbij. Op 12-13 jarige leeftijd heeft 11% van de leerlingen wel eens 

gezoend.  

 

✎ SUPPORD SPORT- EN SPEELBUS 
Suppord komt met de Sport- en Spel bus weer terug in de buurt. 

De Sport- en Spelbus is er voor alle kinderen in Papendrecht (6 – 12 jaar) die houden van sporten en spelen. 

Er zijn verschillende “sportmaterialen” aanwezig waarmee gespeeld kan worden. Daarnaast is Sandro Agatha, 

sportinstructeur, aanwezig om te helpen. 
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De kinderen kunnen op de aangeven plek en datum gratis komen sporten en spelen. De Sport en Spelbus 

komt op de aangegeven data van 15:00 – 17:00. (zie bijgaande flyer) 

Met slecht weer rijdt de sport en spelbus niet! Hou de facebookpagina van Suppord in de gaten voor een 

update. 

✎ MR-MEDEDELINGEN 
De volgende vergadering staat gepland voor maandag 6 mei 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. 

✎ VAKANTIE 
We wensen u met uw gezin een fijne meivakantie, goede paasdagen en hopen iedereen weer maandag 6 mei 
op school terug te zien. 

✎ AGENDA 
6 mei MR-vergadering 

13 mei Inloopspreekuur locatie Moerbeihof van 08.30-09.30 uur 

16 mei Inloopspreekuur locatie Zuidkil van 08.30-09.00 uur 

20 en 21 mei Groepen 8 zijn vrij 

22 t/m 24 mei Groepen 8 zijn op schoolkamp 

24 mei Werk bekijken (groepen 3 t/m 6) 

Koffieplein 

30 mei t/m 2 juni Hemelvaartsvakantie 

 

  

 

 


