
 

NIEUWSBRIEF september 2019 

 

✎ NIEUW SCHOOLJAAR > NIEUWE TIJDEN 
Velen van u hebben we de afgelopen dagen al gesproken. Fijn om iedereen weer terug te zien! Samen gaan 

we  weer ons best doen om er een goed schooljaar van te maken.  

Voor de zomervakantie hebben we u  herhaaldelijk op de hoogte gebracht van het feit dat onze 

aanvangstijden enigszins zijn aangepast. We starten elke dag om 8.25 uur. Dit betekent dat de bel 5 minuten 

daarvoor al gaat zodat de leerlingen op tijd in het lokaal zijn. Na een weekje wennen voor iedereen aan deze 

tijden zal het volgende week vast bij iedereen goed gaan.  

 

✎ TYPETRAINING MET GROTE SCHOOLKORTING. 
Al een aantal jaren promoten we samen met het bedrijf The House of Typen typetrainingen voor onze 

leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Naar schatting 175 leerlingen hebben zo de afgelopen jaren hun 

typevaardigheid op een hoog niveau gebracht en een diploma  behaald. Deze week krijgen geïnteresseerde 

kinderen van genoemde groepen een informatiefolder en een inschrijfformulier mee. Komen deze niet bij u 

thuis terecht dan kunt u de informatie en het formulier vinden via 

https://www.thehouseoftyping.nl/inschrijven . De schoolcode waarmee u gebruik kunt maken van de 

schoolkorting is AANM 10870. 

 

ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
Na het Wandelen voor Water (de sponsorloop tijdens de koningsspelen in april) hebben alle leerlingen een 

zakje met zonnebloemzaadjes gekregen. Inmiddels hebben we al veel foto's ontvangen van mooie, hoge 

bloemen!  

Wil je nog meedoen aan de wedstrijd, stuur dan voor vrijdag 6 september 12:00 uur een foto van jouw bloem 

naar ouderraad@prinsfloris.nl of reageer op ons Facebookbericht. Vermeld ook de hoogte van de bloem en je 

klas in het bericht. De winnaar wordt vrijdagmiddag bekend gemaakt. 

 

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst! www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl 
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✎ PARRO 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal van onze leerlingen in welke vorm 

dan ook naar buiten te brengen. Vorig cursusjaar heeft u als ouder een toestemmingsformulier ingevuld. Fijn 

dat zovelen de school toestemming hebben geven om beeldmateriaal te gebruiken in diverse media.  

We wijzen u op de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen. Dit kan in Parro op de volgende manier:  

 

● Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

● Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

 

Zie link voor een voorbeeldfilmpje (met  weliswaar andere critereria) : 

https://support.parro.com/hc/article_attachments/360017693392/privacyvoorkeuren_mailbalk_janeeweg.gif 

 

✎ VEILIGHEIDSMONITOR OUDERS 
Alle ouders uit de groepen 1 t/m 4 hebben tussen 17 juni en 1 juli jl. een vragenlijst kunnen invullen                    

betreffende de ervaren veiligheid van hun kind op school. We kregen van ruim 60% een reactie. 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 3,65 beoordeeld. Het optreden van de               

leerkracht kreeg bijna een 3,4 (0,11 hoger dan landelijk gemiddeld). De opstelling van de leerling naar elkaar                 

scoorde een 3,0. Het voor elkaar opkomen en elkaar helpen in moeilijke omstandigheden zijn              

aandachtspunten die we zowel thuis als op school moeten blijven stimuleren. Uiteraard beseffen we hierbij               

dat dit zeker bij jonge kinderen (gp 1-4) nog slechts beperkt ontwikkeld is. Het welbevinden, de fysieke en de                   

sociale en psychische veiligheid scoren allemaal een stuk boven het landelijk gemiddelde met een 3,8.  

De ouders uit de groepen 1 t/m 4 gaven de veiligheid op school een 8,2 als rapportcijfer. We zijn dankbaar dat                     

onze inspanningen betreffende de veiligheid zowel door kinderen (8,6) als door ouders zo positief              

gewaardeerd worden. Uiteraard gaan we nog met een enkele tip aan de slag.  

 

✎ MR-MEDEDELINGEN 
Op 27 juni heeft de voltallige MR haar laatste vergadering  gehad. Actueel onderwerp was daarin o.a. ook het 

opstellen en hebben van een hitteprotocol. Onze school bleek daar echter recent al mee gestart te zijn. De 

uitkomsten worden daarvan afgewacht. 

 

De samenstelling van de MR zal voor het komende schooljaar niet wijzigen. Omdat de termijn van Mirjam van 

den Berg (personeelsgeleding) afloopt, was er binnen de volledige groep van collega's een oproep gedaan of 

iemand haar plek wilde innemen. Nu daar geen verdere reactie op is gekomen, zal Mirjam ook de komende 

jaren nog in de MR actief blijven.  

 

De volgende vergadering staat gepland voor maandag 7 oktober a.s. om 19.45 uur op locatie Moerbeihof.  
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✎ OR-MEDEDELINGEN 
Maandag 23 september is de eerstvolgende OR-vergadering op onze locatie Zuidkil, 19.30 uur. 

✎ AGENDA 
September 

4 en 9 september Startgesprekken.  

18 september Infoavond groepen 3 en tevens plusklassen 

19 september Startdienst 19.00 uur (zie uitnodiging in de bijlage) 

23 september OR-vergadering 

25 september Infoavond groepen 7 

 

  

Oktober 

2 oktober Start Kinderboekenweek 

4 oktober Werk bekijken groepen 3 t/m 6 

Koffieplein  

7 oktober MR-vergadering 

15 oktober Studiemiddag voor de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8. De leerlingen van deze 

groepen + M3/4B  en Z3/4B zijn deze middag vrij 

16 oktober Studieochtend voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. Alleen de leerlingen van 

deze groepen (leerjaren) zijn vrij . Van de combinatieklas Z4/5A worden de leerlingen 

van groep 5 gewoon op school verwacht. 

Infoavond Voortgezet Onderwijs (VO) groepen 8 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 

 


