
 

NIEUWSBRIEF oktober 2019 

 

✎ OUDERPORTAAL 
We gaan weer meer modules van het ouderportaal van ParnasSys open zetten. Vanaf vrijdag 4 oktober vindt u                  

bij de notities ook de inbreng van onze leerkrachten die remedial teaching geven. Krijgt uw zoon of dochter rt                   

dan vindt u in deze module meer informatie over het werk dat uw kind doet.  

Tevens zullen we vanaf half oktober in het ouderportaal de toetscijfers opnemen die uw kind heeft gehaald.                 

Sommige toetsen worden direct online zichtbaar waardoor u mogelijk het cijfer eerder weet dan uw kind. De                 

intentie is om cijfers binnen een week na afname in te voeren. Dit kan soms wat langer dan een week duren                     

omdat we het cijfer eerst met uw zoon of dochter willen bespreken. Mocht u van uw kind begrijpen dat hij/zij                    

een cijfer nog niet weet, wilt u de leerkracht in zo’n geval even tijd geven dit als eerste door te geven.  

U zult mogelijk wel eens een cijfer zien van uw kind dat niet geheel volgens verwachting is. De leerkracht heeft                    

dit uiteraard ook gesignaleerd en zal samen met uw kind de nodige aandacht aan deze moeilijkheden                

besteden. Mocht uw kind langere tijd niet voldoen aan de verwachtingen dan neemt de leerkracht uiteraard                

contact met u op. 

✎ AH-ACTIE VOOR DOELTJES 
We zijn benaderd door AH Wilgendonk of we mee willen doen aan de actie met               

emballagebonnen. Ze willen hiermee wat doen voor onze locatie aan de           

Moerbeihof. Naast de flessenautomaat staat een container waarin u uw bonnetje           

kunt doneren voor onze school. Met de opbrengst hopen we ons druk gebruikte             

grasveldje naast de locatie Moerbeihof te kunnen voorzien van voetbaldoeltjes. De actie start 1 oktober en                

duurt tot 1 december. Wilt u ons helpen?? Met grote dank namens al onze voetballertjes!!  
 

✎ ENGELSE BOEKENBEURS ZUIDKIL 

Op donderdag 3 oktober bezoekt Marline de Ruijsscher-Colin onze school (Zuidkil). Zij is een onafhankelijk               

vertegenwoordigster van Usborne, de toonaangevende Britse uitgever van Engelse kinderboeken. Met meer            

dan 2500 titels is Usborne de nummer 1 in Engelse jeugdboeken. 

 

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst! www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl 
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Marline neemt onder schooltijd enkele klassen mee op haar reis door het Engelse kinderboek. Na schooltijd is                 

er een boekenbeurs waar een breed scala aan Engelse kinderboeken zal staan. Zowel u als de kinderen                 

hebben de mogelijkheid om vanaf 14:30 uur deze fantastische boeken te bekijken en aan te schaffen. U komt                  

toch ook? Later in het jaar bezoekt ze ook locatie Moerbeihof. 

✎ KWINKNIEUWS  

We zitten midden in de gouden weken. Dit zijn de eerste 6-8 weken van het nieuwe schooljaar. In deze                   

periode wordt de groep gevormd. Als leerkrachten werken we hard aan positieve groepsvorming door              

activiteiten te doen waardoor we elkaar beter leren kennen, elkaar complimenten geven en nadenken over               

hoe we een fijne groep kunnen vormen. Ook denken we na over de visie/missie voor dit schooljaar en stellen                   

we samen met de leerlingen afspraken op waar we allemaal onze handtekening onder zetten. 

In de bijlage vindt u een koelkastposter en oudernieuws Kwink. In deze nieuwsbrief vindt u ook een                 

uitnodiging voor een Kwink ouderavond voor de ouders van de kinderen van groep 1- 4.  

 

✎ KWINK OUDERAVOND VOOR OUDERS GROEP 1 T/M 4 

U bent van harte welkom op onze ouderavond over Kwink, onze sociale vaardigheids methode. Wilt u weten                 

wat uw kind leert tijdens de sociale vaardigheidslessen? Het eerste gedeelte van de avond zal gericht zijn op                  

algemene informatie over Kwink, in het tweede gedeelte kunt u een (gedeelte van een) les volgen. U ziet hoe                   

uw kind d.m.v. filmpjes, liedjes en oefeningen op een speelse manier oefent met sociale vaardigheden. Bent u                 

geïnteresseerd? Meldt u dan aan bij Lianne.kleine@prinsfloris.nl. Wilt u aangeven met hoeveel personen u              

komt? 

 

Bent u ouder van een kind uit de bovenbouw en heeft u belangstelling voor Kwink? Schuift u dan gerust aan.                    

Meldt u zich dan ook even aan bij bovenstaand mailadres. 

 

Wanneer: Donderdag 10 oktober 2019 

Tijd: 19.00 - 20.00 uur 

Locatie: Zuidkil 53 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lianne Kleine-Wemmenhove 

Gedragsspecialist 

✎ SCHOOLKOOR 
We gaan starten met een schoolkoor. O.l.v. onze muziekspecialist Allian gaan we na de herfstvakantie zangles                

geven. We starten op onze locatie aan de Zuidkil. Enige maanden later is de locatie Moerbeihof aan de beurt. 

We beginnen met leerlingen in onze groepen 3, 4 en 5. Heeft uw kind interesse, geef dit dan uiterlijk dinsdag                    

15 oktober door aan de leerkracht van uw kind. Ook in de groep zelf zal de leerkracht vragen wie er interesse                     

heeft. De zanglessen vinden plaats onder schooltijd.  
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✎ SCHOOLFRUIT 
Beide locaties van onze school zijn ook dit jaar weer ingeloot om mee te doen met schoolfruit. Vanaf 12                   

november tot en met 19 april ontvangen de kinderen drie keer per week gratis schoolfruit. Meer info volgt in                   

onze volgende nieuwsbrief 

✎ KLIEDERKERK 
Kliederkerk in Papendrecht Thema: David en Goliath 

Wanneer: Zondag 6 oktober 

Hoe laat: 16.00 – 18.00 uur 

Waar: De Morgenster, Muilwijckstraat 1, Papendrecht 

Voor wie: Kinderen van 1-12 jaar, hun (groot)ouders en iedereen die zich nog kind              

voelt, kerkelijk of niet.  

 

Op 6 oktober is er in Papendrecht weer Kliederkerk. Een Kliederkerk is een kerk waar het kind centraal staat.                   

Maar het is ook bedoeld voor hun papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en alle mensen die nog een beetje kind                     

zijn, kerkelijk of niet. Wat gebeurt er? 

In alle zalen van de kerk zijn er spelletjes en doe-dingen. Ze hebben allemaal te maken met het Bijbelverhaal                   

dat deze keer centraal staat: het verhaal van David en Goliath. Je kunt met je (klein)kind van zaal naar zaal                    

gaan. Er is voor elk wat wils, ook voor de grote mensen. Daarna is er een korte, vrolijke en laagdrempelige                    

viering in de kerkzaal.  Tot slot eten alle kleine en grote deelnemers nog iets met elkaar. 

 

De Kliederkerk is inmiddels een beproefd concept in Nederland. Overal schieten de Kliederkerken als              

paddenstoelen uit de grond. Nu dus ook in Papendrecht. Bij het eerste event kwamen 160 grote en kleine                  

mensen! We hopen bij deze tweede bijeenkomst op net zoveel mensen. Iedereen is van harte welkom. In                 

verband met het eten vragen we deelnemers van te voren zich op te geven en met hoeveel:                 

kliederkerk@pknpapendrecht.nl 

 

Informatie: 

Ds. Birke Rapp Ds. Piet van Die 

tel. 078 6457748; 06 22647589 tel. 078 6150864; 06 52436917 

b.rapp@pknpapendrecht.nl p.van.die@pknpapendrecht.nl 

✎ MR-MEDEDELINGEN 
De volgende vergadering staat gepland voor maandag 7 oktober a.s. om 19.45 uur op locatie Moerbeihof.  

✎ OR-MEDEDELINGEN 
Dinsdag 12 november is de eerstvolgende OR-vergadering op onze locatie Moerbeihof, 19.30 uur. 

✎ KIND OP MAANDAG 

We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen over schepping en                   

geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat                   
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ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan                    

zijn en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen.                     

Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat                    

niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jouzelf en voor de wereld. 

 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag.                    

Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook                   

tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een                   

succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om                 

daarover na te denken. 

✎ AGENDA 
Oktober 

2 oktober Start Kinderboekenweek 

4 oktober Werk bekijken groepen 3 t/m 6 

Koffieplein  

6 oktober Kliederkerk 

7 oktober MR-vergadering 

10 oktober Kwink ouderavond voor ouders van groep 1 t/m 4 

11 oktober Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 tot 09.30 uur in teamkamer 
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 vanaf 12.30 uur vrij 
16 oktober Studiedag voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. Alleen de leerlingen van 

deze groepen zijn vrij inclusief alle leerlingen van groep Z4A/5A. 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs groepen 8 

Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Studiedag, alle leerlingen zijn  vandaag vrij 

 

 

November 

6 november Studiedag, leerlingen van de groepen 8 zijn vrij 

12 november OR-vergadering 

13 november Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer 
Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur 

14 november Werk bekijken groepen 3 t/m 6 

Koffieplein  

Pre-adviesgesprekken groepen 8 

19 november Pre-adviesgesprekken groepen 8 

21 november Studiemiddag voor de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8. De leerlingen van deze 

groepen + M3/4B  en Z3/4B zijn deze middag vanaf 12.30 uur vrij  

25 november Schoen zetten leerlingen 1 t/m 4  

28 november Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 

29 november Pietenochtend kleuters 
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