
 

 

✎ CURSUS MINDSET VOOR KINDEREN VAN GROEP  5 T/M 8 

Is uw kind niet gemotiveerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de weg? Geeft hij                     

snel op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Voelt hij zich dom wanneer hij hard moet werken om iets                  

onder de knie te krijgen? Kan hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn? Dan wordt hij waarschijnlijk                     

belemmerd door een vaste mindset.  

De cursus start in januari 2021 en wordt gegeven door Karina Ligthart. In de bijgaande brief vindt u meer                   

informatie.  

✎ SINTERKLAASFEEST 

Het aftellen is nu echt begonnen. Vrijdag 4        

december verwelkomen wij Sinterklaas en Piet op       

onze school. Zij zullen die dag i.v.m. mogelijke file         

al vroeg op school aankomen waardoor er geen        

ontvangst buiten zal zijn.  

De groepen 5 t/m 8 maken een surprise. Graag de          

surprise zo maken dat de kinderen het zelf        

kunnen dragen. Dit vanwege de     

corona-maatregelen. 

Verder wordt er voor een traktatie en drinken        

gezorgd. U hoeft uw kind(eren) dus geen eten en         

drinken mee te geven. Ouders van kinderen met een allergie mogen het bonnetje van de eigen traktatie                 

inleveren bij de leerkracht. Zo is het voor een ieder een smakelijk en fijn feest.  

Mocht het zo zijn dat uw kind deze vrijdag ziek is of thuis is wegens de corona-maatregelen dan wordt het                    

cadeau na schooltijd aan de buitendeur gehangen.  

We hopen zo voldoende informatie gegeven te hebben over onze sinterklaasviering en zien uit naar een                

gezellige ochtend met elkaar. Adiós! 
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✎ KERSTVIERING 

De kerstviering zal vanwege de corona-maatregelen dit keer anders verlopen dan in voorgaande jaren. Er is                

geen viering ‘s avonds om te voorkomen dat u als ouders na afloop in grote getale uw kind(eren) in het                    

donker op moet komen halen.  

 

Dit jaar wordt de kerstviering donderdagochtend 17 december gehouden. Deze begint direct om 8.25 uur. Het                

zou leuk zijn als alle kinderen, net als andere jaren, in hun kerst outfit naar school komen.  

 

In de kleine pauze krijgen de kinderen drinken en wat lekkers; dat hoeft niet van thuis meegegeven te                  

worden. Wel graag eten en drinken voor de lunch in de rugzak.  

 

Omdat de kerstviering anders gaat dan andere jaren en we dit erg jammer vinden, is er iets speciaals bedacht.                   

Wat dat is, hoort u nog. Dit blijft nog even een verrassing! 

✎ NIEUWS VANUIT DE SPORTCOMMISSIE 

Wanneer de sporttoernooien weer gaan starten, zullen de inschrijvingen daarvoor anders verlopen dan u              

gewend bent. Vanaf dit schooljaar schrijft u zelf uw kind in voor een schoolsportactiviteit via de website van                  

puurpapendrecht.nl 

 

Om te kijken welk aanbod er is, gaat u naar: 

 

1.            PuurPapendrecht.nl 

2.            Klik op het kopje 'Agenda' 

3.            Scroll aan de linkerzijde naar beneden tot 'Thema' 

4.            Klik op 'Toon meer' 

5.            Vink 'Schoolsporten' aan en u ziet het aanbod voor schoolsport. 

 

Ook de betaling doet u voortaan zelf direct bij de inschrijving. 

 

Wel zullen wij u blijven attenderen op de schoolsporttoernooien en activiteiten. De inschrijving en betaling               

doet u dus zelf via de genoemde website. Daarnaast zullen wij uiteraard ook de kinderen blijven voorzien van                  

tenues. De procedure hiervoor zullen we nog met u delen. Op dit moment staan er (nog) geen toernooien of                   

activiteiten gepland. 

 

Voor de inschrijving van de populaire toernooien zoals korfbal en (zaal) voetbal zijn we nog in overleg met de                   

gemeente hoe er op deze manier teams ingeschreven kunnen worden.  

 

Leuk om te vermelden is dat we van het geld dat nog over was van voorgaande jaren nieuwe ballen hebben                    

gekocht voor alle vestigingen om mee buiten spelen. 

 

Hartelijke groet, 

Sportcommissie Prins Florisschool 

 

https://puurpapendrecht.nl/
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✎ BSO MOERBEIHOF 

Sinds lange tijd gaan we jullie ook weer op de hoogte houden van wat er allemaal speelt                 

op de BSO. Na school is voor de kinderen in principe vrije tijd, maar we vinden het ook                  

heel gezellig om gezamenlijke activiteiten te doen op de middagen. 

Afgelopen week hebben we met z’n allen pietengym gedaan in de gymzaal. 

✎ PSG MOERBEIHOF 

Vandaag ons debuut in de Nieuwsbrief van de Prins Florisschool. 

Inmiddels is de Peuterspeelgroep alweer ruim 1,5 jaar gevestigd in onze school. En             

vanaf nu zullen wij jullie ook maandelijks op de hoogte houden over wat er              

allemaal speelt op de peuterspeelgroep. 

De afgelopen periode hebben we gewerkt met thema Herfst. We hebben uiteraard            

weer vele leuke werkjes gemaakt en hoogtepunt was onze jaarlijkse          

herfstwandeling. Gezellig met z’n allen naar buiten op zoek naar mooie blaadjes,            

kastanjes, spinnetjes en we bewonderen de mooie herfstbomen met z’n mooie           

kleuren. 

 

En als afsluiting van het thema hebben we gezellig met z’n allen kabouterpannenkoeken gegeten. 

✎ MR 
De MR heeft inmiddels haar eerste twee (digitale) vergaderingen van dit schooljaar er op zitten in een nieuwe                  

samenstelling. Elco Ebbers (oudergeleding) en Jan van Beuzekom (personeelsgeleding) zijn vanaf dit            

schooljaar toegetreden. Welkom aan allebei!  

Wat vooral in de laatste vergadering ter sprake kwam, is dat door corona en alle daardoor nog altijd geldende                   

maatregelen, het contact met de ouders vanzelfsprekend minder is dan voorheen. Dat maakt dat er ook later                 

signalen worden opgevangen over wat er speelt en leeft onder ouders. Als MR willen wij nogmaals                

benadrukken dat het vooral belangrijk is om in contact te blijven met elkaar. Ouders van leerlingen, maar ook                  

personeelsleden, wijzen wij daarom graag nogmaals op de mogelijkheid om vragen te stellen en/of zorgen               

over het beleid of de dagelijkse gang van zaken te uiten bij de MR via mr@prinsfloris.nl.  
 

De volgende vergadering van de MR staat gepland voor woensdag 27 januari 2021. De vergaderingen van de                 

MR zijn in principe ook altijd (deels) toegankelijk/openbaar voor geïnteresseerde ouders/personeelsleden.           

Even afhankelijk van de situatie op dat moment zal de vergadering ofwel op de locatie Moerbeihof                

plaatsvinden ofwel digitaal. De starttijd is 19.45 uur.  

 

Voor nu wensen wij iedereen dan ook fijne en gezellige feestdagen, die wij vanwege corona zeer                

waarschijnlijk voornamelijk in huiselijke kring zullen doorbrengen. 
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✎ KIND OP MAANDAG 
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een Kind geboren                    

worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich                 

zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de                   

weken voor Kerst denken we terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een                    

antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine,             

kwetsbare Koning die geboren wordt in Bethlehem: geen Koning op een troon,            

maar een Koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen. 

 

Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee               

met de oude Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een              

Kind geboren zal worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt              

dat ze de moeder wordt van Gods Zoon. We horen over de herders, die als               

eersten op bezoek mogen bij het Koningskind. En na Kerst ontmoeten we de             

wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal            

wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe             

mooi het precies zal zijn. 

✎ AGENDA 
december 

4 december Sinterklaasfeest 

17 december Kerstviering 

19 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 

 

 

 

 

 



Cursus mindset voor kinderen van groep 5 t/m 8  

 

Is uw kind niet 

gemotiveerd voor school 

en leren? Gaat hij (of zij) 

uitdagingen het liefst uit 

de weg? Geeft hij snel op 

bij tegenslagen, fouten of 

onvoldoendes? Voelt hij 

zich dom wanneer hij 

hard moet werken om 

iets onder de knie te 

krijgen? Kan hij niet 

tegen kritiek en wil hij 

graag de beste zijn? Dan 

wordt hij waarschijnlijk 

belemmerd door een 

vaste mindset.  

De vaste mindset: 

Omdat kinderen met een vaste mindset het gevoel hebben dat hun 

kwaliteiten onveranderlijk zijn, vinden ze het belangrijk dat ze vaak 

kunnen laten zien dat ze over een aangeboren talent beschikken. Dit 

verlangen om slim of goed over te komen heeft echter een keerzijde. 

Kinderen met een vaste mindset voelen zich slim wanneer ze iets snel en 

perfect doen. Ze doen daarom liever geen dingen die lastig zijn. Wanneer 

je een uitdaging aangaat, is de kans dat je fouten maakt namelijk erg 

groot. En kinderen met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: 

als je slim bent wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend 

dom wanneer je fouten maakt! Een tweede probleem is dat kinderen met 

een vaste mindset liever geen moeite voor iets doen. Voor deze kinderen 

is het duidelijk: òf je kan het, òf je moet er hard voor werken. Het feit dat 

je inspanning voor iets moet leveren betekent voor kinderen met een 

vaste mindset dus dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. 

Oefenen en hard werken hoort volgens hen bij kinderen die niet zo slim of 

goed zijn. Dus wanneer je wilt overkomen als een natuurtalent, moet je 

dat vooral niet doen!  

 

De groei mindset: 

Wanneer je ervanuit gaat dat je altijd beter kunt worden, vind je 

uitdagingen geweldig. Kinderen met een groei mindset genieten van 

moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het 

ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: 



je kunt er iets van leren en jezelf verbeteren. Kinderen met een groei 

mindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets 

veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien. Ze 

weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die 

inspanning graag. Een groei mindset leidt kortom tot een passie voor 

leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het dus 

van belang dat hij een groei mindset ontwikkelt. Het goede nieuws is: je 

kunt je mindset veranderen en volwassenen kunnen kinderen helpen een 

groei mindset aan te leren of te behouden!  

 

Wat te doen:  

Heeft u een sterk vermoeden dat uw kind last heeft van zijn of haar vaste 

mindset? Meld uw kind dan aan voor de cursus Mindset. Vanaf januari 

2021 wordt er een cursus Mindset gegeven voor kinderen uit groep 5 t/m 

8 die dat nodig hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen moet 

voldaan worden aan een aantal voorwaarden:  

● Uw kind heeft last van een vaste mindset  

● Uw kind zit in groep 5, 6, 7 of 8  

● Uw kind kan onder schooltijd, 7x deelnemen aan de cursus (1 uur 

per 2 weken)  

● U als ouder zal de informatieve digitale presentatie over mindset 

bekijken. 

 

Graag voor 14 december 2020  aanmelden bij de huidige leerkracht. Er is 

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer er meer aanmeldingen 

zijn dan plaatsen, beslist de ib-er in overleg met de leerkracht welke 

leerlingen er voor de training in aanmerking komen. 

 

 


