NIEUWSBRIEF maart 2021
✎ AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
We zijn alweer druk bezig met de planning voor volgend schooljaar. Daarvoor is het o.a. belangrijk dat we
beschikken over de juiste leerlingenaantallen voor de groepen 1/2 . Heeft u een zoon of dochter die volgend
schooljaar vier jaar wordt dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen via e-mail: administratie@prinsfloris.nl.
Als u ouders in uw omgeving weet die nog geen kind op onze school hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in
de Prins Floris dan kunnen ze een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vanwege de corona
maatregelen plannen we deze na schooltijd in.

✎ KINDEROPVANG 0 - 4 JAAR PRINS FLORIS MOERBEIHOF
In een vorige nieuwsbrief konden we u meedelen dat na de meivakantie WASKO binnen onze locatie
Moerbeihof kinderopvang gaat starten voor 0 - 4 jarigen. Deze week starten we met
verbouwingswerkzaamheden waarna de komende periode successievelijk een aantal interne verhuizingen
plaats gaat vinden. Groep 1/2a gaat verhuizen naar lokaal 4 en groep M1/2b naar lokaal 5. Groep 3/4 schuift
door naar lokaal 8. De peuterspeelgroep komt in lokaal 1. Lokaal 2 wordt daarna verbouwd en geschikt
gemaakt voor de kinderopvang.
Heeft u interesse dan kunt u informatie vinden op de website van WASKO

✎ VRIJWILLIGERS GEZOCHT TIJDENS DE LUNCHPAUZE
We zijn nog steeds op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons wil 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. Als u belangstelling
heeft om mee te helpen dan kunt u contact opnemen met Wilco Heijkoop op de Zuidkil of Cent den Haan op
de Moerbeihof.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ PAASWANDELING / KLIEDERKERK

Ga mee op paaswandeling
Het is bijna Pasen. De tijd van paaseieren eten, lammetjes kijken en extra vrije dagen. Maar waarom vieren we
eigenlijk Pasen? Ga mee op paaswandeling en beleef het paasverhaal!
Maak met je ouders, opa en oma, broer of zusje deze paaswandeling door het centrum van Papendrecht. Van
21 maart tot 5 april hangen daar op verschillende plekken QR-codes voor de ramen. Bij iedere QR-code kun je
met elkaar naar een filmpje kijken over de verschillende scènes uit het Paasverhaal.
Door middel van vragen kun je in gesprek gaan over wat je hebt gezien en gehoord.
De scènes zijn voor het grootste gedeelte zelf geschreven en gefilmd. Ze zullen goed te volgen zijn, voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er zijn zoekopdrachten, raadsels en ook vragen voor oudere kinderen. De
wandeling duurt niet langer dan een uur. Je hebt wel een telefoon nodig om de QR-codes te scannen.
Heb je zin om mee te doen?
Meld je dan aan via kliederkerk@pknpapendrecht.nl. Dan krijgen je de routebeschrijving en de vragen via de
mail en – als je wilt – een tasje met verrassingen voor onderweg. De route kan individueel gelopen worden.
Dus trek je wandelschoenen aan en ga op pad met je eigen huishouden, of opa en oma!
Houd je wel aan de geldende corona maatregelen.

✎ PSG MOERBEIHOF
Wat een bijzondere tijd hebben we weer achter de rug. Na de kerstvakantie wederom een
lockdown. We hebben de meesten van jullie gelukkig nog wel een paar keer gezien tijdens
de “huiswerkpakket” momentjes bij het raam van de peuterspeelgroep. Dat vonden wij
heel fijn!
Nu gelukkig wel alweer een paar weekjes gewoon op school.
We hebben het veel gehad over Coco. Het boek “Coco kan het” is gekozen tot het
prentenboek van het jaar 2021.
We hebben het voorgelezen, digitaal op tv gezien en er werkjes overgemaakt.
Na de voorjaarsvakantie gaan we richting de lente. We gaan dan weer werken over jonge dieren en bloemen
en plantjes.
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✎ KIND OP MAANDAG
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen over
Jezus en de mensen die Hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt
licht.
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook
kinderen herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een
vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt
– je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker
kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste dat genoemd
wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het
licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het
elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen.
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat
het donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in je
leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de
grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet
meer licht wordt.
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor
mensen die Hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt
voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als
Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de
paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint.
Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest!

✎ AGENDA
maart
24 maart

Grote Rekendag

Leuk voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
De route is te lopen van 21 maart
tot en met 5 april!

Geef je op via
kliederkerk@pknpapendrecht.nl
en ontvang alles wat je
nodig hebt thuis!

