
 

NIEUWSBRIEF juni 2020 

 

✎ 8 JUNI: WE GAAN WEER VOLLEDIG OPEN! 
In een bijlage vindt u uitgebreide informatie over ons onderwijs vanaf 8 juni. 

✎ CHROMEBOOKS 
Een aantal uitgeleende chromebooks is met toestemming nog steeds thuis in gebruik. Graag zien we deze a.s. 

maandag weer terug op school 

✎ SCHOOLKORFBAL 
Het doorgeschoven toernooi naar 24 juni is definitief afgelast.  

✎ WIJZIGING JAARKALENDER 
Op verzoek van een aantal ouders en met toestemming van de MR vervallen twee extra vrije momenten. Op 

de jaarkalender staat  vrijdagmorgen 26 juni  vrij voor gr. 1 t/m 4 en voor alle groepen staat er voor 2 juli een 

administratiemiddag.  

Door het grote aantal dagen en dagdelen dat de afgelopen periode afgevallen is en het feit dat sommige 

ouders heel veel moeite hebben moeten doen om de opvang voor elkaar te krijgen, hebben we besloten deze 

vrije momenten te laten vervallen. 26 juni en 2 juli zijn dus gewoon lesdagen. Omdat het kamp van groep 8 

niet doorgaat zijn de compensatiedagen voor deze groepen ook niet noodzakelijk. Dit betekent dat we de 

leerlingen van de groepen 8 ook op 15 en 16 juni op school verwachten. 

Heeft u er al op gerekend dat uw kind vrij zou zijn op een van de genoemde dagen en andere afspraken 

gemaakt, dan volstaat een mededeling naar de leerkracht om deze dag(en) vrij te nemen.  

 

Voor alle duidelijkheid: de extra vrije dag op 29 juni blijft gewoon staan.  

 

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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✎ WENMOMENTEN VOOR NIEUWE LEERLINGEN 
De wenmiddag op 25 juni en de wenochtend op 30 juni gaan in aangepaste vorm door. Ouders van onze 

toekomstige leerlingen krijgen daar nog nader bericht over.  

✎ MR-MEDEDELINGEN 
De mr-vergadering van 15 juni komt te vervallen 

✎ OR-MEDEDELINGEN 
De or-vergadering van 26 juni komt te vervallen 

✎ KIND OP MAANDAG 
Ineens was het er: een virus dat mensen ziek maakte en de wereld stillegde. Er is 

niemand die er niet op de een of andere manier mee te maken kreeg. Scholen 

moesten sluiten, mensen in verpleeghuizen konden opeens geen bezoek meer 

ontvangen. Het heeft een grote impact op kinderen. Misschien maken ze van 

dichtbij mee dat er mensen ziek zijn. Ze worden geconfronteerd met angst en 

onzekerheid. En veel dingen die gewoon leken, zoals naar school gaan en naar je 

voetbalclub, zijn dat ineens niet meer. 

 

Tegelijk gebeuren er ook heel veel waardevolle en mooie dingen. Sinds de 

uitbraak van het Coronavirus zijn er prachtige initiatieven ontstaan die mensen 

met elkaar verbinden. Mensen helpen elkaar als het moeilijk is en zoeken elkaar op (ook online) als ze elkaar 

nodig hebben. Op het moment dat dit nummer van Kind op Maandag verschijnt, weten we nog niet hoe de 

situatie aan het eind van het schooljaar zal zijn. Wat we wel weten, is dat er verhalen verteld kunnen worden. 

Want verhalen zijn er altijd. 

 

We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een land waar 

haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te doen – maar hoe pak je dat aan? Na het verhaal 

van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt overboord van 

een schip gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de 

woorden van Jona aan. Hij wil dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan? 

 

De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en oud wordt een beroep 

gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het schooljaar zal dat de nodige 

uitdagingen met zich mee brengen. We hopen dat leerkrachten én u als ouders het jaar op een goede manier 

kunnen afsluiten! 

✎ AGENDA 
25 juni wenmiddag nieuwe kleuters. leerlingen van groepen 2 zijn vanmiddag vrij 

29 juni Extra vrije dag 
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30 juni wenochtend nieuwe kleuters. leerlingen van groepen 2 zijn vanochtend vrij 

 

Alle overige activiteiten in de maand juni zijn afgelast.  

  

 

 


