NIEUWSBRIEF november 2019
✎ STAKING 6 NOVEMBER
Zoals we u eerder berichtten doet de Prins Floris mee aan de landelijke stakingsdag op 6 november en is de
school die dag dicht.

✎ STUDIEDAG GROEP 8 VERZET
Door de landelijke stakingsdag op 6 november hebben we de studiedag van groep 8 (die op deze dag plaats
zou vinden) verplaatst naar woensdag 13 november. De ouders van groep 8 krijgen zeer binnenkort nader
bericht en een uitnodiging over de adviesgesprekken VO.

✎ THEMAWEEK KERK EN SCHOOL
In de week van 4 tot 8 november vindt de tweejaarlijkse themaweek van Kerk en School plaats. We werken
deze week rondom het thema Feest!
Alle groepen van onze school zullen dinsdag 5 november een bezoek brengen aan de Bethlehemkerk. Daar zal
zondagmorgen 10 november een speciale Kerk en Schooldienst gehouden worden voor onze school. Hiervoor
wordt iedereen van harte uitgenodigd, ook via bijgevoegde uitnodiging.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ SPELLETJES GEVRAAGD
Wij zijn op zoek naar complete gezelschapsspelletjes of spelletjes die alleen gespeeld kunnen worden. Denk
aan regenwormen, set, ganzenbord, dammen, schaken, vier op een rij, smartgames, rummikub, etc.
Tijdens de afgelopen studiebijeenkomsten hebben we gesproken over de executieve functies. Executieve
functies horen bij het denkvermogen. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Tijdens het
spelen van de spelletjes werken we ondertussen aan impulsbeheersing, concentratie en flexibiliteit.
Mocht u dus nog spellen ongebruikt in de kast hebben staan... U kunt ze inleveren bij de leerkracht of
conciërge.

✎ MR-MEDEDELINGEN
Vlak voor de herfstvakantie heeft de MR de eerste vergadering van dit schooljaar gehad. Een moment om
altijd weer even te focussen op het jaar dat voor ons ligt, de onderwerpen die (mogelijk) in het komend
schooljaar gaan spelen en waar de MR ook een rol in speelt waar het gaat om advisering. Natuurlijk blijft de
MR daarnaast ook afhankelijk van de input vanuit de medewerkers en ouders van onze school. In principe kan
en mag elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake worden gebracht. Het is natuurlijk niet
de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt
zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Dus: mail ons met vragen/opmerkingen,
(ook bij twijfel!) op mr@prinsfloris.nl.
De volgende vergadering vindt plaats op 18 november a.s. om 19.45 uur op de locatie Moerbeihof.

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

✎ KIND OP MAANDAG
We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob,
Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst,
bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over
gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.
Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan
een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog
goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een
stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij
het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder
die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.
Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen
een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De
verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven
zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet
weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!

pagina 3 van 3

✎ AGENDA
 ovember
N
6 november
10 november
12 november
13 november

14 november

Staking, alle leerlingen zijn vrij
Speciale Kerk & Schooldienst in de Bethlehemkerk (zie bijgaande uitnodiging)
OR-vergadering
Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer
Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur
Studiedag groep 8
Werk bekijken groepen 3 t/m 6

25 november
28 november
29 november

Koffieplein
MR-vergadering
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
Schoen zetten leerlingen 1 t/m 4
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Pietenochtend kleuters

December
2 december
5 december
19 december
23 dec t/m 3 jan

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Kerstvakantie

18 november
21 november

