
 

NIEUWSBRIEF juni 2019 

 

✎ PARRO EN OUDERPORTAAL 
Sinds een aantal weken krijgt u e-mail van school toe gestuurd via ons nieuwe administratiesysteem               

ParnasSys. We hebben u al eerder aangekondigd dat dit systeem ook een ouderportaal heeft. Hier gaan we                 

vanaf vandaag gebruik van maken. In de loop van de dag krijgt u de inloggegevens.  

We zetten het ouderportaal in fases open. Om te beginnen staan bijv. de modules open voor het inzien van                   

absenties en medische gegevens van uw kind(eren). Let op: het doorgeven van absenties moet u nog steeds 

‘s morgens vanaf 8 uur telefonisch doen. Wijzigingen/aanvullingen in medische gegevens en personalia kunt u               

in de desbetreffende module nu zelf aangeven.  

Ook de toetsmodule zetten we open. Hierin kunt u een overzicht zien van de Cito-toetsen die we halfjaarlijks                  

afnemen. In “notities” kunt u de verslagen van oudergesprekken inzien die we vanaf vandaag houden en die                 

we registreren. Onder de button “activiteiten” vindt u de jaarplanning. 

Eind deze week gaat in het ouderportaal ook Parro open, hiervoor krijgt u een uitnodigingsmail.  

Meer informatie over het ouderportaal (met daarin Parro) kunt u vinden via:            

https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders 
  

✎ VEILIGHEIDSMONITOR 
Een onderdeel van onze zorgplicht sociale veiligheid is het jaarlijks monitoren of onze leerlingen zich veilig                

voelen op onze school. De afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 5 en hoger daarvoor een                  

vragenlijst ingevuld. Als school vinden we het ook belangrijk te weten hoe ouders dit ervaren. Om ons een                  

breder beeld te geven, hebben we de e-mailgegevens van de ouders van groep 1 t/m 4 verzameld. Na de                   

vakantie in juni ontvangen ouders uit deze groepen de digitale vragenlijst sociale veiligheid. We hopen dat                

velen van u deze vragenlijst zullen invullen. We hebben uiteraard een betrouwbaar en valide instrument               

hiervoor gekozen. Deze vragenlijst uit het WMK staat voor onze ouders twee weken open. We vinden uw                 

mening belangrijk en hopen op een grote respons tussen 17 en 29 juni. 

 

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

 

https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders
https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders
http://www.prinsfloris.nl/
mailto:directie@prinsfloris.nl
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✎ VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 2019-2020 
Op verzoek nogmaals de vakanties voor komend schooljaar waarbij ook al enkele vrije dagen bekend zijn. We                 

starten onze lessen komend schooljaar dagelijks 5 minuten eerder waardoor we aan de wettelijke              

onderwijstijd blijven voldoen. Dat betekent dat rond 08:15 uur de kleuters al binnen gebracht kunnen worden                

en dat rond 08:20 uur de buitenbel gaat waarna de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar binnen kunnen. Alle                     

lessen starten om 08:25 uur. 

 

 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 

 

Studiedag voor alle scholen van ons bestuur staat gepland op woensdag 30 oktober 2019 

Paasdagen vrij op vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 

Hemelvaartsdagen vrij op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag vrij op maandag 1 juni 2020 

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4 op vrijdag 26 juni t/m maandag 29 juni 2020 

Extra vrije dag groep 5 t/m 8 op maandag 29 juni 2020 

Twee vast te stellen administratie middagen volgen nog.  

✎ JONG PAPENDRECHT DOET MEE! 
Van 16 mei tot 19 juni organiseert de gemeente Papendrecht “Jong Papendrecht DOET mee!” Dan kunnen 

leerlingen van groepen 6, 7 en 8 de handen uit de mouwen steken en iets betekenen voor een ander. Er zijn 

diverse gratis activiteiten waaraan kinderen kunnen deelnemen: helpen bij de wijkwinkel, kunst maken met 

een boodschap en nog heel veel meer.  Kijk voor het hele programma op: www.papendrecht.nl/jpdm  

Samen maken we Papendrecht nog een beetje mooier. Jij doet toch ook mee?  

✎ VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING ZUIDKIL 
Tijdens haal- en brengtijden vinden er soms verkeersonveilige situaties plaats. Auto's parkeren verkeerd             

tijdens het halen en brengen. Auto's worden in de Zalmhaak geparkeerd op en voor in- en uitritten, op het                   

fietspad, in de bocht of nabij de ingang. Deze problemen zijn onlangs besproken met vertegenwoordigers van                

‘t Kofschip, de Prins Florisschool, de Wasko en de gemeente. De verschillende vertegenwoordigers zijn nog in                

gesprek om volgend jaar een aantal kleinschalige maatregelen in te voeren. Hierover worden jullie later               

verder geïnformeerd. Hieronder alvast de verkeersregels op een rij. 

 

http://www.papendrecht.nl/jpdm
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Op de volgende plekken mag je niet parkeren: 

- Op kruispunten, in bochten of voor de uitritten van bewoners; 

- Voor de in- en uitgang van school; 

- Op de plek waar kinderen oversteken (zebrapad, wandelpad, fietspad); 

- Op het fietspad 

- Op het trottoir 

- Voor parkeervakken 

 

Parkeren op bovengenoemde locaties mag niet en is gevaarlijk. Als hier niet meer wordt geparkeerd wordt de                 

verkeersveiligheid al sterk verbeterd. Dat wil toch iedereen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Tom Fiolet  

  

✎ LEGE BATTERIJEN LOCATIE ZUIDKIL 
Wist u dat……………. 

 

● We een ton van Stibat op de locatie Zuidkil hebben waarin we batterijen verzamelen. 

● Dat we voor elke kilo ingezamelde lege batterijen een spaarpunt krijgen. 

● Dat we de punten kunnen inwisselen voor waardebonnen. 

● En dat we hiervoor springtouwen, steps, games, tablets en andere schoolartikelen kunnen krijgen. 

Dat we dus hopen dat u uw batterijen bij ons inlevert. 

✎ MR-MEDEDELINGEN 
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 27 juni 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  
De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning                 

Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en                 

gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was                  

koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl,                   

maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er                     

komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later                      

neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om                       
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vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze                

kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia              

in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart               

van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat               

God voor mensen doet. 

 

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De              

profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen            

gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer             

inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas! 

 

✎ AGENDA 
10 t/m 14 juni Pinkstervakantie 

18 juni Schoolreis leerlingen groepen 3 t/m 7 locatie Zuidkil 

20 juni Schoolreisje groepen 1 en 2 

24 juni Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk locatie Zuidkil van 08.30-09.30 uur 

25 juni OR-vergadering 

27 juni Schoolreis leerlingen groepen 3 t/m 7 locatie Moerbeihof 

MR-vergadering 

  

 

 


