
 

NIEUWSBRIEF maart 2020 

 

✎ FOTOGRAAF 
Direct na de voorjaarsvakantie komt de schoolfotograaf weer op school. Onder schooltijd worden op maandag 

(Zuidkil gr. 1 t/m 7) en dinsdag (Moerbeihof) de individuele foto’s en de groepsfoto’s gemaakt. Na schooltijd 

worden de broertje-zusje foto’s genomen. Hiervoor vindt u sinds afgelopen maandag in de hal van de Zuidkil 

en op het leerplein aan de Moerbeihof een intekenlijst. 

Woensdag na de vakantie worden de foto’s van de groepen 8 gemaakt.  Op donderdag 19 maart (gewijzigde 

datum) komt de fotograaf terug om kinderen die ziek waren op de foto te zetten. Dit gebeurt onder schooltijd 

op de Moerbeihof. Wij zorgen voor vervoer. 

In een bijlage vindt u een foto waarop u de achtergrond kunt zien die tijdens de fotosessies gebruikt wordt. 

We zorgen voor een nog leuker krukje ;-)  

✎ GEVONDEN VOORWERPEN 
De manden met gevonden voorwerpen van de Moerbeihof/Zuidkil (ook BSO) beginnen vol te raken. Dinsdag 

31 maart, tegelijk met werk bekijken en koffieplein, zal er het een en ander worden uitgestald in de 

hal/leerplein van de school. 

Wilt u even een kijkje komen nemen of die ene handschoen, sjaal, rugzak, broodtrommel, pantoffel, 

vogelzaad (ja echt!)  of misschien zelfs iets wat u niet mist erbij ligt? 

De spullen die niet worden opgehaald worden weggedaan.  

✎ POLITIECONTROLE 
De afgelopen en aankomende periode gebruikt politie Papendrecht om het parkeergedrag rond verschillende 

basisscholen goed te observeren en indien nodig zelfs te verbaliseren. Zoals enkele ouders al ervaren hebben, 

is het parkeergedrag op locatie Zuidkil een van de speerpunten bij de politie Papendrecht. Hopelijk dat een 

ieder, ook als de politie wat minder vaak aanwezig is, op de juiste wijze blijft parkeren. Tenslotte zijn we juist 

voor onze kinderen een voorbeeld. 

 

 

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

 

http://www.prinsfloris.nl/
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✎ SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Er kunnen problemen zijn die samenhangen met de thuissituatie en leefomgeving. Deze kunnen het kind 

belemmeren in de ontwikkeling. Indien zich deze problemen voordoen, kan de school een beroep doen op 

Schoolmaatschappelijk werk. Wellicht heeft u tijdens de afgelopen voortgangsgesprekken ook Eva Donatz, 

onze schoolmaatschappelijk werkster, in de hal van school gezien of zelfs gesproken. 

Met het binnenhalen van schoolmaatschappelijk werk voegt de school een nieuwe discipline toe aan haar 

zorgstructuur. Door samen te werken met de school, vroegtijdig te signaleren en snel hulp te bieden of 

effectief te verwijzen, draagt Schoolmaatschappelijk werk bij aan een sluitende aanpak. 

 

Met welke vragen en problemen kunt u bij Schoolmaatschappelijk werk terecht? 

● Problemen rond aanpak en opvoeding van het kind: grenzen stellen, onvoldoende stimulering. 

● Sociale problemen: agressief en of pesterig gedrag, onvoldoende sociale vaardigheden bezitten. 

● Emotionele problemen: angst, teruggetrokken gedrag. 

 

Het algemene nummer van CJG (tegenwoordig “Sterk”) Papendrecht: 078-6445200 

✎ SPORTTOERNOOIEN (Waaronder het populaire 

veldvoetbal!) 
In de bijlage ontvangt u de inschrijfformulieren voor de sporttoernooien in de meivakantie. De uiterste               

inleverdatum is dinsdag 10 maart. We herinneren u eraan dat na deze datum geen inschrijfformulieren meer                

verwerkt kunnen worden. De ouders die zorgen voor de indeling van de teams gaan hier gelijk 10 maart mee                   

aan de slag en dan gaan de indelingen naar de organiserende verenigingen. Correcties zijn daarom niet meer                 

mogelijk. 

Let op: in de meivakantie vindt ook het veldvoetbaltoernooi plaats. Daar is altijd veel animo voor en het zou                   

jammer zijn als uw kind graag hieraan mee zou doen en dat het inschrijfformulier vergeten wordt. 

✎ KLIEDERKERK IN PAPENDRECHT 
Zie bijlage 

 

✎ 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 
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon weer op 

voor een nieuw begin. In deze weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord wordt: 
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De zon komt op en geeft ons licht, 

   zo brengt de hemel een bericht. 

Want na het donker van de nacht 

komt altijd weer een nieuwe dag. 

 

Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het hele land, 

en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. 

Maar op de derde dag gebeurde het wonder: de steen voor het graf werd 

weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de 

donkerste nacht. 

 

 

We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit 

de Bijbel schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het 

leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het 

lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie 

nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus 

wakker riep op de derde dag. 

✎ AGENDA 
  

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 
19 maart Fotograaf terugkomdag  

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  

Gevonden voorwerpen liggen uitgestald in hal/leerplein 

 

April 

9 april Paasviering 

10 t/m 13 april Paasvakantie 

17 april Gebedsgroep locatie Zuidkil 08.30 - 09.30 uur in teamkamer 
22 april MR-vergadering 

24 april Koningsspelen gekoppeld aan schoolfeest. Dubbel feest dus ;-) 

 

 

 


