
 

NIEUWSBRIEF mei 2020 

 

✎ WE GAAN WEER OPEN! 
24 april konden we u berichten dat onze deuren vanaf 11 mei weer open konden. Volgende week maandag is 

het eindelijk zover en wat zijn we blij dat we alle kinderen weer terug zullen zien! Het schrijven van 24 april 

vindt u nog een keer in de bijlage. De belangrijkste zaken nog een keer op een rijtje: 

 

De leerlingen zijn verdeeld in een A- en een B-groep. De ene groep krijgt les van 8.30 uur tot 11.00 uur en de 

andere groep van 12.00 - 14.30 uur. Op woensdag en vrijdag is er voor de helft van de groep volgens rooster 

les tussen 8.30 en 12.30 uur. 10 minuten voor aanvang van de lessen start de inloop. Zie hieronder de 

uitgebreide uitleg over halen en brengen. 

 

Leerlingen lunchen thuis.  Zowel ‘s morgens als ‘s middags is er een korte pauze van 10 minuten waarin de 

kinderen iets mogen eten en drinken zoals ze dat normaal ook in een ochtendpauze doen.  Graag een pakje 

drinken of een flesje met een schroefdop meegeven a.u.b. en geen moeilijk te openen drinkbeker. De 

kinderen die gebruik maken van de noodopvang lunchen op school. 

 

We hebben uitgebreide hygiënische voorschriften voor de kinderen en collega’s. Tussen 11.00 en 12.00 uur 

worden ook de toiletten schoongemaakt en contactpunten gedesinfecteerd. Vanaf groep 3 zitten de 

leerlingen aan hun eigen tafel, maar deze worden ook tussendoor gedesinfecteerd.  

 

We vragen u voordat uw kind naar school gaat thuis gebruik te laten maken van het toilet en de handen te 

laten wassen.  

✎ BRENGEN EN HALEN VAN DE KINDEREN 
Vanaf 8.20 uur en 11.50 uur mogen de kinderen het plein op volgens onderstaande regels.  

We vragen u dringend om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Komt u uw kind 

brengen dan graag 1 ouder per gezin. Kinderen worden tot aan het plein naar school gebracht. Er mogen geen 

ouders op het plein komen of de school in.  

 

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

 

http://www.prinsfloris.nl/
mailto:directie@prinsfloris.nl
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De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vangen de kinderen op het kleuterplein op. Collega’s zonder groep 

assisteren hierbij. Ze gaan daarna gezamenlijk naar binnen. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig het plein op en direct naar binnen het lokaal in waar de 

leerkracht op hen wacht. Collega’s zonder groep assisteren.  Jassen worden aan de stoel gehangen en tassen 

komen naast de tafels te staan.  

 

Locatiespecifiek: 

● Moerbeihof 

Leerlingen van groep 1 en 2 kunnen afgezet worden bij het kleuterplein. De leerlingen van de groep 

M1a/2a en M1b/2b bij het grote hek en de leerlingen van de groep M1c/2c bij een opening aan de 

zijkant van het hek. 

Leerlingen van de groepen 3 en 4 lopen zelfstandig via de kortste route naar de hoofdingang 

Na schooltijd worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 bij het hek (of het zijhek) afgezet zoals 

gebruikelijk. Leerlingen van de overige groepen gaan rechtstreeks naar huis of naar de ouder die op 

het voetpad wacht.  

● Lindenzoom 

Leerlingen gaan niet eerst naar het grote plein aan de Moerbeihof, maar lopen gelijk naar binnen. 

Na schooltijd gaan de leerlingen rechtstreeks naar huis.  

● Zuidkil 

Fietsen worden zoveel mogelijk buiten het plein in de rekken gezet. Als deze vol zijn dan pas onze 

rekken op het schoolplein gebruiken. Kinderen die alsnog met de auto naar school komen, worden 

zoveel mogelijk afgezet op de kiss en ride strook bij het grote hek.  Verder willen we zoveel mogelijk 

éénrichtingsverkeer hateren. Zet u uw kind toch af bij het kleine hek, rij dan door via de volgende 

straat en keer niet. Parkeren gebeurt natuurlijk alleen in de vakken.  

Zie schema voor ingang,  deur en waar naar toe.  

 

groep ingang deur  gaan  naar 

z1a/2a  groot hek kleuterdeur  plein/krukjes 

z1b/2b groot hek kleuterdeur plein/raampje 

z3a  groot hek  hoofddeur naar binnen 

z3/4 groot hek  hoofddeur naar binnen 

z 4/5 groot hek  kleuterdeur naar binnen 

z5 klein  hek zijdeur naar binnen 

z6 klein  hek zijdeur naar binnen 

z 6/7 klein  hek zijdeur naar binnen 

z7 klein  hek hoofddeur naar binnen 

z8a  klein  hek zijdeur naar binnen 

z8b klein  hek deur trap kofschip naar binnen 

z8c klein  hek deur trap kofschip naar binnen 
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Na schooltijd gaan de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar huis. De kinderen van de groepen 1  

t/m 4 komen via het grote hek naar buiten. De leerkracht ziet erop toe dat de kinderen veilig naar 

de  

ouder gaan. De ouders wachten op de kinderen op de brede stoep. De kinderen voor de bso worden  

bij de muur opgevangen door de p.m.-er.  

 

 

groep uitgang deur  opgevangen door ouder:  

z1a/2a  groot hek kleuterdeur  buiten het grote hek 

z1b/2b groot hek kleuterdeur buiten het grote hek 

z3a  groot hek  hoofddeur buiten het grote hek 

z3/4 groot hek  hoofddeur buiten het grote hek 

z 4/5 groot hek  kleuterdeur buiten het grote hek 

z5 klein  hek zijdeur zelf naar huis 

z6 klein  hek zijdeur zelf naar huis 

z 6/7 klein  hek zijdeur zelf naar huis 

z7 klein  hek hoofddeur zelf naar huis 

z8a  klein  hek zijdeur zelf naar huis 

z8b klein  hek  trap kofschip zelf naar huis 

z8c klein  hek  trap kofschip zelf naar huis 

 

✎ NOODOPVANG 
Wilt u gebruik maken van de noodopvang volgens de bekende criteria? Geef dit dan uiterlijk vrijdag 

voorafgaand aan de week waarop u noodopvang wenst door via directie@prinsfloris.nl 

✎ SCHOOLSPULLEN 
Voor de meivakantie zijn veel schoolspullen meegegaan naar huis. We vragen u deze spullen a.s. maandag 

weer met uw kind schoon/gedesinfecteerd mee te laten nemen naar school. Ook zien we maandag graag de 

uitgeleende chromebooks weer schoon/gedesinfecteerd terug op school. Uw kind kan deze bij de eigen 

leerkracht inleveren.  

✎ AFSCHEID 
In de maand april hebben een aantal collega’s onze school verlaten, helaas zonder dat we daar (veel) extra 

aandacht aan konden geven. 

Ria v.d. Putte was officieel t/m 30 april in dienst. Een vertrouwd gezicht zowel op de Moerbeihof als de Zuidkil 

als leerkracht van groep 1/2 en de laatste tijd werkzaam als remedial teacher.  Door gezondheidsklachten 
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heeft ze helaas een punt achter haar onderwijscarrière moeten zetten. Ouders in de gelegenheid stellen om 

afscheid van haar te nemen is door de bekende omstandigheden niet gelukt. Wellicht vinden we in de 

toekomst nog een momentje.  

Ook Leny van Herk heeft ons per 1 mei verlaten. Zij was werkzaam op onze locatie Zuidkil en gelukkig is haar 

wel gelukt om toch enigszins afscheid te nemen van zowel kinderen als ouders.  

Het is u bekend dat de afscheidsreceptie van onze voormalige directeur Jaap v.d. Put in april ook niet door kon 

gaan. Zodra de situatie het toelaat zullen we een nieuwe poging ondernemen om u in de gelegenheid te 

stellen afscheid van hem te nemen.  

✎ OR-MEDEDELINGEN 
De or-vergadering van 11 mei komt te vervallen 

✎ MR-MEDEDELINGEN 
Vacature Oudergeleding Medezeggenschapsraad 

 

Beste ouders, 

 

Bij de MR staat op dit moment helaas ook veel op een laag pitje. Toch kijken we met een schuin oog naar volgend 

schooljaar.  

Helaas moet één van de ouders aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van de MR vanwege het einde van de 

zittingstermijn. 

 

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 zoeken wij daarom een: 

 

enthousiaste OUDER 

 

om deel uit te maken van de oudergeleding van de MR.  

 
Werkzaamheden: 

 

- De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten van de Prins Florisschool; 

- Overleg- en adviesorgaan tussen ouders en leerkrachten van de school; 

- Meedenken en/of meebeslissen over verschillende school(beleids)zaken; 

- 6 à 7 bijeenkomsten per schooljaar. 

 

Wat vragen wij? 

 

- Enthousiasme, inzet en humor; 

- Beschikbaarheid voor de komende 4 schooljaren. 

 

Heeft u interesse dan graag vóór 15 mei 2020 een reactie met een korte omschrijving van wie u bent naar 

leon.dalen@prinsfloris.nl 

✎ AGENDA 
21 en 22 mei Hemelvaartsvakantie 
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Alle overige activiteiten in de maand mei zijn afgelast.  

 


