NIEUWSBRIEF december 2019
✎ SINTERKLAASFEEST
Donderdag 5 december brengen de Sint en zijn Pieten weer een bezoek aan onze
school. Het is belangrijk dat alle kinderen deze dag op tijd op school zijn. Ze mogen
deze dag verkleed naar school komen als Sint, Piet of paard.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te brengen. De
Ouderraad zorgt voor wat lekkers. Ook krijgen ze tussen de middag een broodje
knakworst. Wanneer er allergieën o.i.d. zijn wilt u dan zelf iets kopen en het
bonnetje bij de Ouderraad inleveren? U krijgt dan uw kosten vergoed.
Op de locatie Moerbeihof zal de aankomst plaatsvinden op het grote plein waarop
met vakken is aangegeven waar welke groep staat. Wilt u uw kind bij de leerkracht van zijn/haar groep
brengen? De kleuters gaan deze dag door de hoofdingang naar binnen. De kleuteringang blijft gesloten.
Als u blijft kijken, wilt u dan op het trottoir (en niet op het plein) gaan staan zodat alle leerlingen de aankomst
goed kunnen zien?
Op de locatie Zuidkil is de aankomst dit jaar ook op het plein. De kinderen mogen eerst naar binnen gebracht
worden en komen daarna met de leerkracht naar buiten. Natuurlijk mag u ook gezellig blijven om te kijken!

✎ NIEUWE LEERLINGEN
Begin februari hebben we weer onze Open Dag voor ouders die nog geen kinderen op onze school hebben.
Heeft u echter al een zoon of dochter op onze school dan volstaat het om bij een van de directieleden een
inschrijfformulier op te halen. Heeft u een zoon of dochter die volgend cursusjaar vier wordt, wacht dan niet
te lang om uw kind in te schrijven.

✎ KERSTVIERING
Zie de uitnodiging in de bijlage.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ SCHOOLGIDS

Weet u dat u de schoolgids kunt inzien op onze website www.prinsfloris.nl ?

✎ WE BEGINNEN OM 08.25 UUR!
Het is even wennen; we weten het zelf ook. Veel kinderen zijn op tijd aanwezig, maar ook een groot aantal
kinderen nog niet. We willen u dringend verzoeken om er echt voor te zorgen dat de kinderen om 8.20 uur
daadwerkelijk op het schoolplein zijn als de bel gaat. Dan heeft iedereen nog 5 minuten tijd
om de jassen in de luizencapes te stoppen en kan de lokaaldeur om 8.25 uur dicht.
Op de Moerbeihof verzoeken we vriendelijk de ouders van de groepen 1 en 2 de ingang op
het kleuterplein te gebruiken. Door de hoofdingang komen de kinderen van de groepen 3
en 4 in rijen binnen. Als die hun jassen ophangen en er komen ouders en kleine kinderen
doorheen dan is dat niet prettig.

CIJFERS IN HET OUDERPORTAAL
De vorige keer berichtten we u al dat het openzetten van de module cijfers van methodegebonden toetsen in
Parro op praktische problemen stuit. We zijn hierover in gesprek met ParnasSys. Zodra we hier meer
duidelijkheid over hebben, komen we hierover bij u terug.
Wel staat ondertussen de module open van de niet-methodegebonden toetsen. Dit was u al van ons gewend
in het programma DigiDUIF.

✎ SPONSORKLIKS
Weet u nog dat wij sparen via Sponsorkliks! Als u iets bestelt via internet wilt u dan denken aan Sponsorkliks?
Tot nu toe heeft dit € 763,36 opgeleverd voor onze school. Met dank aan allen die via deze simpele en
kosteloze handeling dit bedrag bijeen hebben gesprokkeld.
Nog even ter herinnering: het kost u helemaal niets, maar de Prins Florisschool krijgt wel een klein percentage
van iedere bestelling die u doet via Internet! Een groot aantal internetwinkels is bij Sponsorkliks aangesloten,
zoals bijvoorbeeld Bart Smit, Zalando, maar ook Thuisbezorgd.nl! Van speelgoed tot het reserveren van een
tafel in een restaurant, van het boeken van een hotelkamer tot aan het overstappen van energieleverancier
en van een nieuwe telefoon tot aan nieuwe voetbalschoenen! Dus kijk bij alles wat u bestelt of reserveert
eerst bij sponsorkliks of u hiermee kan sparen voor school! Het werkt heel simpel:
Stap 1. Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6337 of ga naar
www.sponsorkliks.com en zoek Prins Florisschool.
Stap 2. Zoek, op deze site, de winkel waar u een bestelling wilt plaatsen, klik de winkel aan en plaats uw
bestelling op de normale manier.
U merkt helemaal niets meer van Sponsorkliks en krijgt ook geen bevestiging van deze site. U hoeft op hun
site geen privégegevens in te vullen en ontvangt dan ook geen mail of spam. Een klein overzicht van websites
die meedoen (een compleet overzicht vindt u op sponsorkliks.com): -Bart Smit -Albelli -Tonershop.nl
-Intertoys -Aliexpress -Modemusthaves.com -AH -Shoeby -Douglas -Zalando -Kleertjes.com -Energiedirect
-Mediamarkt -Booking.com -T-Mobile -Wehkamp -Van Haren -Decathlon.
Met vriendelijke groeten, De Ouderraad
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✎ PARRO EN OUDERPORTAAL
We zijn aan het uitzoeken hoe we een kalender voor ouders in het Ouderportaal kunnen aanmaken. Nu lijkt
het erop dat ouders die Ouderportaal hebben gekoppeld aan Parro een bericht krijgen dat er een activiteit is
toegevoegd zodra er een item door ons aan de kalender wordt gezet. Dat zijn best veel berichten geweest in
de afgelopen tijd en er volgen er meer. Onze excuses hiervoor!
Binnenkort hopen wij u meer over een kalender/agenda te kunnen mededelen via de nieuwsbrief, maar dan
moet er eerst nog meer worden getest. We zijn hierover in gesprek met ParnasSys.

✎ GRATIS SCHAATSEN IN DORDRECHT
Zie bijlage.

✎ MR-MEDEDELINGEN
De volgende vergadering vindt plaats op 15 januari a.s. om 19.45 uur op de locatie Moerbeihof.

✎ OR-MEDEDELINGEN
Woensdag 15 januari is de eerstvolgende OR-vergadering op onze locatie Zuidkil, 19.30 uur.

✎ KIND OP MAANDAG
Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt
het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan
verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een
wonder. Maar het kan nog mooier: honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het
woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd.
Maar het kon nóg mooier: een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazareth. Hij vertelde haar dat
ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was
een wonder dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon nóg mooier: in het kerstverhaal zagen de
herders een heel leger van engelen die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: in de stal zagen ze het
kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was.
Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want
als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de
kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen
gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of
verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen
doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van
mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit!
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✎ AGENDA
December
2 december
5 december
11 december
13 december
19 december
23 dec. t/m 3 jan.

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Sinterklaasfeest
Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur
Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 tot 09.30 uur in teamkamer
Kerstviering
Kerstvakantie

Januari
15 januari

Werk bekijken groepen 3 t/m 6
Koffieplein
MR-vergadering
OR-vergadering

