
 

 

✎ BESTE WENSEN VOOR 2021! 
We hadden ons graag een ander begin voorgesteld van 2021. Een jaar waarin we weer allemaal gezond het 

normale leven zouden kunnen hervatten. Voorlopig zijn de vooruitzichten echter anders. We hebben nog te 

maken met een lockdown met in ieder geval voor ons als school het directe gevolg dat we tot 18 januari weer 

onderwijs op afstand verzorgen.  

We wensen u het beste voor 2021 met als allerbelangrijkste een goede gezondheid. We hopen daarnaast dat 

we u binnenkort mee kunnen delen dat we 18 januari onze deuren kunnen openen zodat we er ook weer 

fysiek voor uw kind kunnen zijn. Tot die tijd wensen we u heel veel sterkte met de ondersteuning die u biedt 

voor het thuisonderwijs. Samen gaan we weer het onderwijs voor uw kind verzorgen.  

✎ KINDEROPVANG 0 - 4  JAAR PRINS FLORIS MOERBEIHOF 
Op weg naar een Kindcentrum! 

Vlak voor de kerstvakantie kregen we heel positief nieuws. WASKO heeft in november een peiling uitgevoerd 

binnen Papendrecht in hoeverre er behoefte is aan kinderopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar binnen de wijk 

Wilgendonk.  U heeft deze wellicht ook voorbij zien komen. Gebleken is dat die behoefte er zeker is. WASKO 

gaat starten met het aanbieden van kinderopvang voor deze leeftijdsgroep. Omdat wij hiervoor ruimte vrij 

kunnen maken, start deze opvang na de meivakantie op onze locatie Moerbeihof! 

Een schitterend bericht natuurlijk. Zo gaan we op weg naar een Kindcentrum voor 0 - 

12 jarigen.  

Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Er komt een interne verbouwing en 

verhuizing aan om de opvang te kunnen gaan realiseren. We zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen daarvan. 

We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u verdere 

informatie willen over de aanmelding voor deze opvang dan verwijzen we u naar het 

schrijven van WASKO in de bijlage. 

 

  

 

 

 

NIEUWSBRIEF  januari 2021 

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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✎ VRIJWILLIGERS GEZOCHT TIJDENS DE LUNCHPAUZE 
We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen helpen tijdens de lunchpauze van de kinderen. 

Tegen een vrijwilligersvergoeding  bent u op maandag, dinsdag en/of donderdag tussen 11.45 en 12.45 uur 

(korter mag ook) welkom op onze locatie Moerbeihof, Lindenzoom of Zuidkil. Zie bijlage voor meer 

informatie.  

✎ PSG MOERBEIHOF 

We hebben een paar drukke maar heel gezellige weken in december 

achter de rug met de peuters. We hebben ons schoentje gezet, een 

bezoekje aan Sinterklaas gebracht, sinterklaasliedjes gezongen en gedanst 

met z’n allen.  

Ook hebben we volop gespeeld in de Sinterklaasboot, die onze klusopa 

voor ons gemaakt heeft; ”allemaal aan boord en volle koers naar Spanje!” 

 

Daarna kwam het kerstfeest, maar door de abrupte sluiting van  ook de 

peuterspeelgroep hebben we dit helaas niet meer met alle peuters kunnen vieren. We wensen jullie een heel 

mooi, gezond en liefdevol 2021 en hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen op de peuterspeelgroep! 

✎ BSO MOERBEIHOF 

Op de BSO waren het gezellige weken. We hebben leuke activiteiten gedaan, 

zoals pepernoten sjoelen. Ook heeft Sinterklaas een zak bij ons neergezet met 

een kadootje voor alle kinderen van de BSO. 

 

Vanuit de BSO wensen we iedereen een mooi, gezond en liefdevol 2021. 

We hopen jullie allemaal weer snel te zien!  

✎ KIND OP MAANDAG 
 

Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld van verschil.  We lezen verhalen over Jezus, 

die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het 

niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, 

of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw 

waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en 

verdriet. 

 

Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. Het 

gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij je best voor wilt doen. 

Want die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met 

hem mee te doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken 

over een wereld van verschil. Dat is een wereld om gelukkig van te worden! 
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Door de schoolsluiting zal bovenstaand thema anders uitgewerkt worden dan u van ons gewend bent.  

✎ AGENDA 
Januari 

Geen geplande activiteiten 

 

Februari 

8 februari Administratiemiddag groepen 1 t/m 4 + Z4/5B. De leerlingen van deze groepen zijn vrij 

vanaf 12:30 uur en eten niet op school 

10 februari Rapport 1 

11 februari Voortgangsgesprekken 1  t/m 7 

Adviesgesprekken gr. 8 

15 februari Voortgangsgesprekken 1  t/m 7 

Adviesgesprekken gr. 8 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
Beste (toekomstige) ouder/verzorger, 
 
Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de vraag of er behoefte is aan kinderopvang voor 
kinderen van 0-4 jaar in de wijk de Wilgendonk. Dat is fijn! 
 
Uit de resultaten van de behoeftepeiling blijkt dat er voldoende belangstelling is om volgend jaar een 
kinderdagopvanggroep te kunnen starten. 
 
We zijn daarom blij te kunnen vertellen dat we na de meivakantie 2021 starten met een nieuwe 
dagopvanggroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De kinderen worden opgevangen en krijgen ruimte om te groeien in een lokaal in het Integraal 
Kindcentrum Prins Floris. Uiteraard zijn de kinderen, die als zij 4 jaar worden, doorstromen naar 
Kindcentrum de Knotwilg ook van harte welkom! We hebben met beide scholen een uitstekende 
samenwerking.  
 
Nu horen we je zeggen: “Mei?!” Er is toch gezegd 1e kwartaal? Dat klopt. Om aan alle GGD- en 
wettelijke bepalingen te kunnen voldoen, moeten we de ruimte verbouwen. Door de Corona-crisis 
zijn veel mensen en bedrijven aan het verbouwen geslagen. Aannemers zitten vol met werk. Een 
mooi teken voor hen. Voor ons en voor jou betekent het dat we op onze beurt moeten wachten.  
Achter de schermen zijn we al druk bezig om zaken in gang te zetten.  
 
Schrijf alvast in  
Wil je opvang voor je (ongeboren) kind? Meld het zo snel mogelijk aan via onze website via 
https://www.wasko.nl/opvang/inschrijven-wijzigen/ 
De locatienaam is: Prins Floris MB (Moerbeihof). 
Of mail of bel naar onze afdeling Kindplanning kindplanning@wasko.nl of 078-6157165 optie 1. Onze 
medewerkers kunnen direct de plaatsingsmogelijkheden met je bespreken. 
 
Mocht je al eerder een plaats nodig hebben, dan kunnen de collega’s van Kindplanning direct zien 
waar er plaats is en je eventueel tijdelijk op een andere locatie opvang aanbieden.   
 
Ook kunnen de collega’s van de afdeling Kindplanning een proefberekening maken om de kosten 
voor je inzichtelijk te maken. Dit kan overigens ook op onze website 
https://www.wasko.nl/opvang/proefberekening/ 
 
Onze tarieven vind je op onze website onder het kopje opvang/tarieven  
 
Kinderopvangtoeslag 
De kosten van kinderopvang zijn afhankelijk van het soort opvang, het aantal dagen dat je afneemt 
en van jouw persoonlijke situatie. Als je werkt of een opleiding volgt én je eventuele partner ook, heb 
je recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag zorgt ervoor dat de netto kosten voor 
kinderopvang een stuk lager zijn. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het 
gezamenlijke inkomen en het aantal uren dat je werkt. Meer informatie over kinderopvangtoeslag is 
te vinden op de website van Toeslagen Belastingdienst. 
 
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Els Boon 
Manager Innovatie & Strategie & Locatiemanagers 
Wasko Kinderopvang 

https://www.wasko.nl/opvang/inschrijven-wijzigen/
mailto:kindplanning@wasko.nl
https://www.wasko.nl/opvang/proefberekening/
https://www.wasko.nl/wp-content/uploads/2020/11/9227-Wasko-Tarievenkaart-2021-DOV-17-11.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen


Wat heeft de Prins Florisschool jou te bieden?
❏ Een leuke vrijwilligersvergoeding 
❏ Fijn team 
❏ Enthousiaste kinderen

Wat zoeken wij?
Enthousiaste, betrokken en sociale vrijwilligers die samen met andere 
vrijwilligers en pedagogisch medewerkers een fijne lunchpauze kunnen verzorgen 
tijdens schoolweken. De werkdagen en -tijden zijn maandag, dinsdag en 
donderdag van 11.45 - 12:45 uur, korter ook mogelijk!

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
❏ Zorg en aandacht geven aan de kinderen
❏ Toezicht houden op het spelen en eten/drinken
❏ Zorgen voor een overdracht naar de leerkracht
❏ Samen met het team ervoor zorgen dat de kinderen een leuke lunchpauze 

hebben waarbij veiligheid, kwaliteit en plezier erg belangrijk zijn.

Interesse?
Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met  Wilco Heijkoop 
of Cent den Haan. Wil je direct al je interesse kenbaar maken? Mail dan naar 
directie@prinsfloris.nl, met als onderwerp ‘Vrijwilliger TSO’.

locatie Zuidkil 53 ∙ 078-6440316 locatie Moerbeihof 5 ∙ 078-6440330

-

Wij zoeken jou!

Wil jij als TSO vrijwilliger 
lunchen met de kinderen?
Krijg jij daar energie van? 

Dan heeft de Prins 
Florisschool een leuke 
baan voor jou als 
vrijwilliger! (met ingang van 
1 januari al mogelijk!)

mailto:directie@prinsfloris.nl

