
 

NIEUWSBRIEF juli 2019 

 

✎ WENMIDDAGEN EN VRIJ LEERLINGEN GROEP 2 
Op 4 en 9 juli komen de kleuters die na de zomervakantie voor het eerst op school komen ‘s middags                    

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  en ze mogen daarom thuis eten. 

✎ PARKEREN MOERBEIHOF 
Jaren geleden hadden we te maken met grote parkeerproblemen rondom de Moerbeihof. Gelukkig is dit niet                

meer zo. De afwijkende begintijden van onze school t.o.v. De Knotwilg hebben een spreiding van het verkeer                 

rondom het scholencomplex als positief gevolg gehad. 

Toch worden we door omwonenden gewezen op het feit dat er weer regelmatig auto’s geparkeerd staan op                 

hun uitritten. Dit gebeurt m.n. op de opritten tegenover onze school aan de kant van de Moerbeihof. Zeer                  

vervelend als je je eigen oprit niet meer kunt verlaten. 

✎ VOLGEND SCHOOLJAAR STARTEN WE OP 8.25 UUR 
Het is een minimaal verschil, maar wel belangrijk om het vroegtijdig aan u mee te delen. Om te voldoen aan                    

het wettelijk aantal onderwijsuren die leerlingen op de basisschool les moeten krijgen, starten we volgend               

cursusjaar iedere dag 5 minuten eerder. Dit betekent dat enkele minuten daarvoor de deur voor de groepen 1                  

en 2 open gaat en de bel gaat rinkelen voor de overige leerlingen om alvast in de rij te gaan staan.  

✎ ADMINISTRATIE-MIDDAG 
A.s. dinsdagmiddag 2 juli hebben alle leerkrachten van school een administratie-middag voor de laatste              

loodjes van het schooljaar. De kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur en eten niet op school. 

 

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

 

http://www.prinsfloris.nl/
mailto:directie@prinsfloris.nl
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✎ VEILIGHEIDSMONITOR LEERLINGEN 
Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben tussen 27 mei en 7 juni een vragenlijst ingevuld betreffende de                    

ervaren veiligheid op school. Niet alleen fysieke veiligheid, maar ook sociale en psychische veiligheid werden               

bevraagd, naast het welbevinden en ook het optreden van leerkrachten en de opstelling van medeleerlingen. 

De vragenlijst bestaande uit 41 vragen gaf een positief beeld. Zowel op het plein, in de school als in de klas                     

werd de veiligheid op een vierpuntsschaal gemiddeld met een 3,7 beoordeeld. Het optreden van de leerkracht                

kreeg bijna een 3,5 (0,15 hoger dan landelijk gemiddeld) waarbij we wel enkele tips hebben gekregen. De                 

opstelling van de leerling naar elkaar scoorde een 3,4. Het voor elkaar opkomen en elkaar helpen in moeilijke                  

omstandigheden is een aandachtspunt die we zowel thuis als op school moeten blijven stimuleren. Het               

welbevinden, de fysieke, sociale en psychische veiligheid scoren allemaal net iets boven het landelijk              

gemiddelde met een 3,5.  

De kinderen gaven de veiligheid op school een 8,6 als rapportcijfer en met bijna een score van 8 hebben de                    

meeste kinderen het erg naar hun zin op school. De leerlingen krijgen in de klas in een van de komende weken                     

een terugkoppeling van deze resultaten.  

De resultaten van de veiligheidsmonitor onder de ouders van de groepen 1 t/m 4 zal in de volgende                  

nieuwsbrief worden opgenomen.  

✎ PARRO 
Vorige maand hebben we bij u de Parro-app geïntroduceerd. De ouders die deze communicatie-app              

geactiveerd hebben, weten hoe handig het is dat we u via een app kunnen bereiken. Zo konden we de                   

afgelopen weken de ouders van de groepen 3 t/m 7 op de dag zelf op hoogte brengen van de tijd waarop de                      

schoolreisbussen zouden arriveren. Mocht u nog geen account aangemaakt hebben dan verzoeken wij u dit               

alsnog te doen. Via de leerkracht van uw kind heeft u de koppelcode hiervoor ontvangen.  

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

✎ GESPREKSMOGELIJKHEID  
In de loop van het schooljaar is er natuurlijk op uw of ons verzoek, in individuele gevallen regelmatig, contact                   

geweest inzake de ontwikkeling van uw kind. In een aantal gevallen is dat zelfs de afgelopen weken nog                  

gebeurd. Zoals u van ons gewend bent, stellen we u aan het eind van het schooljaar in de gelegenheid om                    

een afspraak te maken met de groepsleerkracht van uw kind voor een kort gesprek wanneer u nog vragen of                   

opmerkingen heeft. Indien u een gesprek wenst, wilt u dan contact met betreffende leerkracht opnemen? 

✎ PEUTERSPEELGROEP ZUIDKIL 
Komend schooljaar gaat Wasko ook aan de locatie Zuidkil een peuterspeelgroep starten. Om een goede indruk                

te krijgen van het aantal peuters, verzoeken zij ouders van toekomstige peuters om hun kind alvast aan te                  

melden bij Wasko via afdeling Kindplanning 078-6157165.  

 

https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders
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✎ OVERLAST HANGJONGEREN 
We hebben op locatie Zuidkil de laatste weken veel last van hangjongeren op het plein. Regelmatig vindt er                  

vandalisme plaats of zien we allerlei afval op het plein. De politie is inmiddels op de hoogte en zal vaker                    

langskomen buiten school/BSO-tijden. Een proces verbaal behoort dan tot de mogelijkheden.  

✎ 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 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 
2 juli Administratiemiddag, leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur (er wordt dus niet op school  

gegeten) 

3 juli Werk bekijken (groepen 3 t/m 6) 

Koffieplein 

4 juli Wenmiddag nieuwe kleuters, leerlingen groepen 2 vanaf 11.45 uur vrij 

5 juli Survival groepen 8 

8 juli Musical Z8A 

 9 juli Wenmiddag nieuwe kleuters, leerlingen groepen 2 vanaf 11.45 uur vrij 

Musical Z8B 

10 juli Musical Z8C 

Gebedsgroep locatie Moerbeihof 

12 juli Rapport 2 

Gebedsgroep locatie Zuidkil 

15 juli Afscheidsavond groepen 8 

19 juli t/m 1 sept. Zomervakantie 

 


