NIEUWSBRIEF januari 2020
✎ BESTE WENSEN VOOR 2020!
We wensen alle ouders heel veel goeds voor het nieuwe jaar 2020!
366 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen
te ontvangen en te geven
en tussenin:
gelukkig en gezond te leven

✎ OUDERBIJDRAGE BETAALD?
Eind oktober heeft u een eerste schrijven ontvangen betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. Velen van u
hebben ondertussen het gevraagde bedrag overgemaakt op onze rekening.
Wilt u nakijken of u de vrijwillige ouderbijdrage betaald heeft?
Nog even de gegevens:
Leerlingen in de groepen 1 en 2: € 22,50
Leerlingen in de groepen 3 t/m 7: € 47,50 (basis vrijwillige ouderbijdrage € 22,50 + € 25 schoolreis)
Leerlingen in de groepen 8: € 87,50 (basis vrijwillige ouderbijdrage € 22,50 + € 65 schoolkamp)
Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL42INGB0005408469 t.n.v. VCNO Papendrecht
inzake OR PFS te Papendrecht. Vermeld hierbij ook de naam of namen van uw kind(eren), groep (en) en
locatie(s).
U zult begrijpen dat het een enorme klus is om degenen waarvoor nog geen bijdrage of niet de volledige
bijdrage is betaald aan te schrijven. Het zou daarom heel fijn zijn als we het bedrag uiterlijk 1 februari van u
hebben ontvangen.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ VOORLICHTING LOGOPEDISTE TIJDENS KOFFIEOCHTEND
Volgende week donderdag is er op onze beide locaties weer een koffieochtend. Na afloop van het werk
bekijken bent u in de hal op de Zuidkil of op het leerplein aan de Moerbeihof welkom om een bakje koffie of
thee te nuttigen. We gaan een aantal keren per jaar proberen hier meer inhoud aan te geven door een vorm
van voorlichting, informatieverstrekking rondom een bepaald thema enz. te organiseren.
We starten hiermee volgende week donderdag op het leerplein aan de Moerbeihof. Marga van van Berkel zal
dan voorlichting geven over haar werk. Op beide locaties is ze al heel dit schooljaar een deel van een dag
aanwezig als logopediste. Tijdens de koffieochtend zal ze van ongeveer 8.45 tot 9.15 uur meer vertellen over
haar werk als logopediste en de specialismen die zij heeft. Hierbij is natuurlijk ook ruimte voor vragen.
U verneemt in een volgende nieuwsbrief wanneer zij aan de Zuidkil kan komen.

✎ SPORTTOERNOOIEN
Bij deze nieuwsbrief vindt u de inschrijfformulieren voor de komende sporttoernooien in de
voorjaarsvakantie. Denkt u er weer aan dat u na de uiterste inleverdatum geen wijzigingen of aanvullingen
meer kunt doen? De deadline ligt deze keer op 14 januari. De sportcommissie verwerkt gelijk de 15e de
inschrijfformulieren waarna deze richting de sportverenigingen gaan. Vanaf dat moment hebben wij geen
invloed meer op de inschrijvingen.

✎ BUDDY-OUDERS
De feestdagen in december zijn achter de rug en velen van u hebben het samenzijn met familie en vrienden
weer als positief ervaren. Hopelijk heeft u met elkaar gezellige verhalen kunnen delen en waar nodig tips
kunnen krijgen. Mocht u een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van ADHD, het syndroom van
Turner, rouwverwerking, leerproblemen, omgaan met pleegkinderen, trauma, ptss, gedragsproblemen,
non-verbale leerstoornis, licht verstandelijke beperking, opvoedondersteuning, autisme, depressie, dyslexie
en spraak-taalproblemen? Dan kunt u mailen naar buddy-ouders@prinsfloris.nl.
Op de Prins Florisschool hebben zich een aantal buddy-ouders aangemeld die ervaringsdeskundige zijn of door
hun werk veel kennis hebben op een of meerdere bovenstaande gebieden. Ook als u juist een "buddy" wilt
zijn voor een ander, kunt u zich aanmelden bij genoemd mailadres.

✎ WAAROM EEN GEBEDSGROEP?
De school is een plek waar je kind veel is en waar het een groot deel van zijn/haar jonge leventje doorbrengt.
In die tijd is veiligheid en geborgenheid voor je kind, goed onderwijs en een fijne omgang met
leeftijdsgenootjes erg belangrijk. Als gebedsgroep willen we graag met elkaar bidden voor deze dingen en
voor de leerkrachten en directie en iedereen die betrokken is bij school.
We komen samen om God te danken voor alle goede dingen die in die periode zijn gebeurd en ook vragen we
God om kracht en wijsheid, troost en liefde wanneer het juist minder goed gaat. Dit kan zijn door bijv. ziekte
van een leerkracht of ouder, de zorg om een kind dat zich niet gelukkig voelt in de klas, kinderen en ouders in
een scheidingssituatie.
Het is heel bijzonder om samen met andere ouders te bidden voor de verschillende klassen en kinderen.
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1x per maand komen we bij elkaar; op de locatie Moerbeihof in een leeg klaslokaal en op de locatie Zuidkil in
de teamkamer. Dit is na het wegbrengen van de kinderen om 8.30 uur tot ong. 9.15 uur. We lezen met elkaar
een stukje uit de Bijbel, praten er over en dan nemen we de tijd om te bidden nav de gebedspunten die er
zijn.
De gebedspunten krijgen we nu via de directie/leerkrachten, maar heb je zelf een gebedspunt dan kun je dit
met ons delen en willen we daarvoor bidden en gaan er vertrouwelijk mee om.
Contactpersonen voor de gebedsgroep is:
Moerbeihof: Petra van Wijk (gpvwijk@gmail.com)
Zuidkil: Jolanda van Steenis (mvsteenis@upcmail.nl)
De data staan iedere maand in de nieuwsbrief.
Iedereen is van harte welkom bij de gebedsgroep om een keer mee te bidden, ook als je niet bekend bent met
(hardop) bidden ben je welkom, want we vinden het fijn als je er bent.

✎ 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.

✎ AGENDA
J anuari
15 januari

Werk bekijken groepen 3 t/m 6

17 januari

Koffieplein
MR-vergadering
OR-vergadering
Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer
Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur

Februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
17 februari

24 t/m 28 februari

Administratiemiddag, leerlingen zijn ‘s middags vanaf 12.30 uur vrij
Leerlingen ontvangen vandaag hun rapport
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer
Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
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