
 

NIEUWSBRIEF februari 2020 

 

✎ OP ZOEK NAAR NIEUWE DIRECTEUR 

ZIE ONZE FACEBOOKPAGINA VOOR MEER INFO 

 

Onze directeur Jaap v.d. Put heeft u al in een persoonlijk schrijven op de hoogte gebracht van zijn vertrek per                    

1 april a.s. Een besluit dat we respecteren, maar wat we natuurlijk heel erg betreuren. Na 17 jaar onze school                    

op een heel goede wijze geleid te hebben, zijn we op zoek naar een vervanger voor hem.  

Deze week gaat de advertentie uit voor een externe ronde. U kunt deze o.a. vinden op onze website. We                   

vragen uw hulp hierbij. Op onze Facebookpagina kunt u de verwijzing vinden naar de advertentie. Zou u ons                  

willen helpen: onze Facebookpagina bezoeken en de vacature willen delen met uw contacten. Zo proberen               

we ook via sociale media een groot publiek te bereiken. Alvast onze hartelijke dank. 

Over het afscheid van Jaap v.d. Put krijgt u natuurlijk in een later stadium nog verdere informatie. 

 

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst! www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl 

 

https://www.facebook.com/622311181264816/posts/1508177832678142/?sfnsn=mo
http://www.prinsfloris.nl/
mailto:directie@prinsfloris.nl
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✎ OPEN DAG 8 FEB. EN INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN 
Alle christelijke basisscholen van VCOPS in Papendrecht hebben zaterdagochtend 8 februari van 10 tot 12 uur                

een open dag. Mocht u ouders kennen met kinderen van rond de 2,5 jaar die nog geen basisschool hebben                   

gekozen, dan zijn ze deze zaterdagochtend ook op de Prins Florisschool van harte welkom om een kijkje te                  

komen nemen.  

 

Nog steeds komen er inschrijfformulieren voor volgend schooljaar binnen van ouders die al een kind op onze                 

school hebben. Dat vinden we natuurlijk heel fijn, maar wacht u er alstublieft niet te lang mee om uw                   

volgende zoon of dochter via een inschrijfformulier aan te melden. De ervaring leert dat de komende periode                 

(m.n. door de Open Dag) zich een groot aantal ouders meldt. Vraag aan een van de directieleden een                  

inschrijfformulier dan heeft u het maar geregeld en kunnen we in onze planning rekening houden met het                 

aantal vierjarigen voor volgend schooljaar.  

✎ STAKING 
Wellicht ten overvloede: donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn de kinderen vrij vanwege de               

onderwijsstaking. 

✎ ONZE OUDERRAAD STELT ZICH VOOR 
In een van de bijlagen stelt onze ouderraad zich voor en legt uit wat ze doen voor de school. Tevens vindt u                      

hierin wat we met uw ouderbijdrage voor de kinderen doen.  

✎ KWINK 
We willen u graag op de hoogte brengen van de inhoud van onze Kwinklessen. Wanneer uw kind met verhalen                   

thuiskomt, weet u waar uw kind het over heeft en kan u ook thuis gebruik maken van de tips en tools van                      

Kwink.  

In de bijlage ontvangt u de tweede Kwink-info van dit schooljaar. 

YOUNG ENGINEERS 
De aangeboden cursussen van Young Engineers in de bibliotheek van Papendrecht gaan niet door. Er waren                

leerlingen van onze school die zich hadden ingeschreven en teleurgesteld zijn. 

Als er genoeg aanmeldingen zijn, zouden we ook op school deze cursus kunnen laten geven. Dit kan dan na                   

schooltijd op een van onze locaties voor leerlingen van onze groepen 3 t/m 8. Het gaat hierbij om de Bricks                    

Challenge die in de bibliotheek werd aangeboden voor € 155 per kind. De kosten zijn voor u. Het gaat om zes                     

lessen van 75 minuten. Als u interesse heeft dan kunt u uiterlijk 7 februari e-mailen naar                

directie@prinsfloris.nl. 
Verdere info: https://rotterdam.youngeng.nl/our-programs/ 

 

 

mailto:directie@prinsfloris.nl
https://rotterdam.youngeng.nl/our-programs/
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✎ VAKANTIES 2020-2021 
De vakanties voor komend schooljaar zijn inmiddels bekend. Er zullen nog enkele aanvullende dagen /               

middagen voor studie en/of administratie bijkomen. Zodra deze bekend zijn, zullen we ze ook doorgeven. 

 

Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 

Kerstvakantie 21-12-20 t/m 1-1-21 

Voorjaarsvakantie 22-2-21 t/m 26-2-21 

Goede vrijdag en Pasen 2-4-21 t/m 5-4-21 

Meivakantie 26-4-21 t/m 7-5-21 

Hemelvaartsdag 13-5-21 t/m 14-5-21 

Pinksteren 24-5-21 

Zomervakantie 19-7-21 t/m 27-8-21 

 

✎ INFORMATIEAVOND MINDSET 
Informatieavond Mindset: de basis van talentontwikkeling!  

 

Wanneer: woensdag 5 februari om 19.30 

Waar: Prins Florisschool, locatie Zuidkil 

Voor wie: ouders en leerkrachten van de Prins Florisschool 

Door wie: Saskia van Nes, cursusleidster Mindset en leerkracht plusklassen en speurneuzen. 

 

Je hebt kinderen die uitdagingen op school met veel plezier aangaan, die hard werken voor goede resultaten                 

en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. 

 

Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom voelen                 

wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor                   

niet optimaal. 

 

Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de                 

groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groeimindset zorgt voor motivatie              

en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je een                 

vaste mindset bij je kind kunt veranderen in een groeimindset. Ouders spelen hierbij een cruciale rol.  

 

Tijdens deze informatieavond krijg je een heldere uitleg over de mindsettheorie van Carol Dweck en leer je                 

hoe je een positieve mindset bij je kind(eren) (en jezelf!) kunt stimuleren en bekrachtigen. 
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✎ MR-MEDEDELINGEN 
De volgende vergadering vindt plaats op 4 maart a.s. om 19.45 uur op de locatie Moerbeihof. 

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

✎ KIND OP MAANDAG 
We lezen verhalen over Jezus. Hij wordt in de Bijbel omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén                   

van de eerste dingen die over deze koning verteld wordt, is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als                      

zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal                   

gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als                    

een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te                  

gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn.                    

Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus.                    

Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze                      

ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming. 

 

Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan                    

volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan                   

worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun                 

omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij? 

 

Wij hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren! 

✎ AGENDA 
Januari 

30 en 31 januari Staking, leerlingen zijn vrij 

 

Februari 

5 februari Mindset informatieavond 

8 februari Open dag 

11 februari Administratiemiddag, leerlingen zijn ‘s middags vanaf 12.30 uur vrij 

12 februari Leerlingen ontvangen vandaag hun rapport 

13 februari Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groep 8 

14 februari Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer 
Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur 

17 februari Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groep 8 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 
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Maart 

2 maart Fotograaf locatie Zuidkil (groepen 1 t/m 7) 

3 maart Fotograaf locatie Moerbeihof 

4 maart Fotograaf Zuidkil groepen 8 

MR-vergadering 

12 maart OR-vergadering 

18 maart Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer 
Fotograaf terugkomdag locatie Zuidkil 12.30-13-30 uur 

20 maart Gebedsgroep locatie Moerbeihof 08.30 uur - 09.30 uur 

25 maart Grote Rekendag 

31 maart Werk bekijken groepen 3 t/m 6 

Koffieplein  

 


