NIEUWSBRIEF april 2021
✎ FIJNE PAASDAGEN
In deze moeilijke periode wensen we u en uw gezin toch heel fijne paasdagen toe. We hopen dat u samen met
uw gezin kan genieten van een goed lang weekend.
We weten dat er gezinnen in quarantaine zitten of te maken hebben met andere vervelende omstandigheden.
We wensen iedereen heel veel sterkte toe die om welke redenen dan ook het moeilijk heeft en denken zeker
in deze periode van Pasen aan hen.

✎ VAN CHRISTELIJKE BASISSCHOOL PRINS FLORIS NAAR
CHRISTELIJK KINDCENTRUM PRINS FLORIS
Vandaag is op onze locatie Moerbeihof een deel van de tekst op het
dak verwijderd. Dit heeft niets te maken met een 1 aprilgrap. De
letters “S-C-H-O-O-L” zijn weggehaald omdat we na de meivakantie
geen school meer zijn maar een kindcentrum. Op zowel onze locatie
Moerbeihof als op de Zuidkil hebben we al een peuterspeelgroep. Na
de meivakantie realiseren we echter aan de Moerbeihof ook in
samenwerking met WASKO kinderopvang voor 0 - 4 jarigen. U bent
daarover in de vorige nieuwsbrieven uitgebreid geïnformeerd.
Een aantal groepen incl. de peuterspeelgroep en de bso heeft de
afgelopen weken een verhuizing meegemaakt. Op dit moment wordt
in de ruimte waar de kinderopvang komt een slaapverblijf voor de allerjongsten gerealiseerd. Over een aantal
weken hebben we de verbouwingswerkzaamheden achter de rug en kan het lokaal voor de kinderopvang
ingericht worden. 10 mei is de start. We vinden het fijn dat veel ouders belangstelling hebben. Als u ook
interesse heeft, kunt u meer informatie vinden op de website van WASKO. Eind mei vindt de officiële opening
plaats. Nadere informatie hierover kunt u tegemoet zien in de volgende nieuwsbrief. U krijgt daarna van ons
ook meer info over onze visie en de plannen met ons Christelijk Kindcentrum Prins Floris op zowel onze locatie
Moerbeihof als Zuidkil. Voor diegenen die zich afvragen: dat is ook kaal zo op het dak, alleen Prins Floris….. ;
wordt vervolgd.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ VRIJWILLIGERS GEZOCHT TIJDENS DE LUNCHPAUZE
Een enkeling heeft zich aangemeld, maar we zijn nog steeds op zoek naar versterking voor de groep
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.

✎ GEVONDEN VOORWERPEN
Op onze locatie Moerbeihof stijgt het aantal gevonden voorwerpen.
Hieronder een foto van onze voorraad. Als u er iets bij ziet wat van uw
kind is, stuur dan een e-mail naar onze concierge Marja Nijs :
marja.nijs@prinsfloris.nl

✎ SPONSORKLIKS
Weet u nog dat wij sparen via Sponsorkliks! Als u iets bestelt via internet wilt u dan denken aan Sponsorkliks?
Tot nu toe heeft dit ruim € 850 opgeleverd voor onze school. Met dank aan allen die via deze simpele en
kosteloze handeling dit bedrag bijeen hebben gesprokkeld.
Nog even ter herinnering: het kost u helemaal niets, maar de Prins Florisschool krijgt wel een klein percentage
van iedere bestelling die u doet via Internet! Een groot aantal internetwinkels is bij Sponsorkliks aangesloten,
zoals bijvoorbeeld Bart Smit, Zalando, maar ook Thuisbezorgd.nl! Van speelgoed tot het reserveren van een
tafel in een restaurant, van het boeken van een hotelkamer tot aan het overstappen van energieleverancier en
van een nieuwe telefoon tot aan nieuwe voetbalschoenen! Dus kijk bij alles wat u bestelt of reserveert eerst
bij sponsorkliks of u hiermee kan sparen voor school! Het werkt heel simpel:
● Stap 1. Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6337 of ga naar
www.sponsorkliks.com en zoek Prins Florisschool.
● Stap 2. Zoek, op deze site, de winkel waar u een bestelling wilt plaatsen, klik de winkel aan en plaats
uw bestelling op de normale manier.
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U merkt helemaal niets meer van Sponsorkliks en krijgt ook geen bevestiging van deze site. U hoeft op hun site
geen privégegevens in te vullen en ontvangt dan ook geen mail of spam.
Een klein overzicht van websites die meedoen (een compleet overzicht vindt u op sponsorkliks.com): -Bart
Smit -Albelli -Tonershop.nl -Intertoys -Aliexpress -Modemusthaves.com -AH -Shoeby -Douglas -Zalando
-Kleertjes.com -Energiedirect -Mediamarkt -Booking.com -T-Mobile -Wehkamp -Van Haren -Decathlon.

✎ VAKANTIEROOSTER 2021-2022
De vakanties voor komend schooljaar zijn inmiddels bekend. Er zullen nog enkele aanvullende dagen /
middagen voor studie en/of administratie bijkomen. Zodra deze bekend zijn, zullen we ze ook doorgeven.

Herfstvakantie

18-10-21 t/m 24-10-21

Kerstvakantie

27-12-21 t/m 09-01-22

Voorjaarsvakantie

28-02-22 t/m 06-03-22

Goede Vrijdag/Pasen

15-04-22 t/m 18-04-22

Meivakantie

25-04-22 t/m 08-05-22

Hemelvaartsweekend

26-05-22 t/m 27-05-22

2 e Pinksterdag

06-06-2022

Zomervakantie

11-07-22 t/m 21-08-22

✎ NIEUWS COLUMBUSGROEP 1 T/M 6
Wij willen u graag laten weten wat we in coronatijd in de Columbusgroepen doen.
Columbusgroepen? Ja, voorheen noemden we die speurneuzen of plusklas. Nu kiezen we voor één naam maar
dan onderverdeeld in jaargroepen. Dus bijvoorbeeld Columbus M1/2.
Coronatijd? Ja, we gaan dan gelukkig wel weer allemaal naar school maar het ziet er voor de
Columbusgroepen anders uit doordat we ons moeten houden aan de regel dat we geen kinderen uit
verschillende klassen mogen mengen. Hopelijk duurt dat niet zo lang meer….
Met Columbus 1 /2 en 3 /4 hebben we op de Moerbeihof en Zuidkil gewerkt aan het Ideeëntoestel. Wat is dat
voor ding? Wie zijn toch die kleine mannetjes die erin wonen? We hebben een verhaal verteld en dit was het
startpunt voor de lessen. De ontwikkelingsdomeinen zijn: ontdekken en verwonderen, verbinden en
vergelijken. Wat als het Ideeëntoestel bij jullie op zolder landt…. Durf jij te gaan kijken? Wat hebben jullie op
zolder staan? De juf had wel een heel bijzonder ding op zolder staan. Het leek op een theepot maar dat was
het niet…. We hebben onze zintuigen gebruikt om dit te ontdekken. We hebben een spinketel bekeken van
Gubbels. Waar doet dit je aan denken? Waar heeft dit allemaal overeenkomst mee? Hierna hebben we zelf
een voorwerp bedacht. De opdracht was dat het uit twee apparaten/dingen moest bestaan en dat de
kenmerken van allebei gehusseld werden en dat er iets nieuws ontstond. Eén van de twee was het bijzondere
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apparaat van de zolder van juf Karina. Er werden hele mooie apparaten/dingen ontworpen. Dit hebben we
getekend. Enkele voorbeelden:

Met Columbus 5 /6 hebben we eerst geoefend voor de W4Kangoeroe. Een wiskundewedstrijd die eind maart
plaats zal vinden. Daarna zijn we gestart met het project reizen. We hebben het gehad over de oude
Zijderoute. Over lang geleden toen er nog geen auto’s, vliegtuigen of treinen bestonden, handelden mensen
uit Europa al met het Verre Oosten. Hoe waren die routes? Daarna hebben we zelf een route gemaakt. Op dit
moment zijn we begonnen met drie opdrachten waar de kinderen zelf een keuze uit mogen maken. Ze mogen
gids zijn (makkelijkste opdracht) en een informatiefolder over een land maken. Ze mogen een 14-daagse
rondreis door een land maken als reisleider. Of wanneer ze voor de moeilijkste opdracht gaan…
Ontdekkingsreiziger worden en een reisverslag maken van een complete reis van Nederland naar China, India
of Indonesië. Er wordt een groot beroep gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.
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✎ NIEUWS COLUMBUSGROEP 7 / 8
De afgelopen periode hebben we in de Columbusgroep 7 / 8
gewerkt aan een lessenserie omtrent A.I. (Artificial
Intelligence) oftewel kunstmatige intelligentie. We konden
helaas niet fysiek bij elkaar komen maar we hebben gelukkig
wekelijks online contact gehad. We hebben vragen besproken
als: kan een computer kunst maken, kan je bevriend zijn met
een robot. We hebben uitgetest of een computer slim is of slim
doet. We hebben bijvoorbeeld gechat met de chatbot Billy van
bol.com en hem vragen gesteld die niets te maken hebben met
de activiteiten van bol.com. Hier kon de chatbot niets mee,
stelden we echter vragen over het assortiment dan kregen we gerichte antwoorden. Dit wordt narrow A.I.
genoemd. We hebben geleerd om met algoritmes te werken en we weten de verschillen tussen machine
learning en deep learning. A.I. kan zelfs artsen vervangen en beter voorspellen of iemand een oogaandoening
heeft dan een “echte” arts. Ook de zelfrijdende auto is een voorbeeld van A.I. deep learning. Door A.I. kan het
wel voorkomen dat we in een filterbubbel terecht komen. Een filterbubbel houdt in dat A.I. zich afstemt op
jouw wensen en behoeften. Hierdoor is de kans aanwezig dat je alleen jouw eigen voorkeuren krijgt
voorgespiegeld en niet breder leert te kijken. Tevens is aan de orde gekomen dat wijzelf ook heel veel data
verspreiden, hoe verhoudt zich dat tot onze privacy. We hebben Nederland vergeleken met China waar ze in
bepaalde gebieden een puntensysteem hanteren m.b.t. goed/slecht gedrag. Dit wordt in kaart gebracht door
A.I. en er worden consequenties aan verbonden.

De komende periode gaan we kijken naar WOII en dan met name vanuit het oogpunt van foto’s en
documenten. Wat is fact en wat is fake? Waarom worden foto’s soms bewerkt, is er sprake van fakenieuws?
Waarom wordt er gebruik gemaakt van fakenieuws. Ook leren de kinderen om foto’s te maken vanuit
verschillende hoeken en perspectieven.
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We houden u op de hoogte! Tot de volgende keer!

✎ BSO MOERBEIHOF
Helaas zijn de bso’s nog steeds gesloten en alleen toegankelijk voor de noodopvang. Dit vinden wij heel
erg jammer en wat missen wij de kindjes. Gelukkig zien we er nog een aantal bij ons op de
noodopvang, maar we kunnen niet wachten tot de groep weer gevuld is.
Ondertussen hebben we niet stil gezeten. Als bso gaan
wij meedoen aan een pilot Gezonde start.
Meer informatie hierover kan je vinden op
www.gezondekinderopvang.nl/scholing/gezonde-start.
Wij zullen starten met voeding. We willen aan de
kinderen laten zien dat gezond en gevarieerd eten
ook heel lekker kan zijn. Hierin is nog heel veel te
ontdekken en te proeven, voor de kinderen en voor
ons.
Zoals de meeste van jullie al gehoord hebben zijn we bezig met een interne verhuizing. Ook wij zijn
van lokaal gewisseld. We hebben het lokaal samen met de kinderen al weer heel gezellig gemaakt. We
hopen dan ook gauw weer alle kinderen van de bso te verwelkomen in ons nieuwe lokaal.

✎ PSG MOERBEIHOF
We keken er al een tijdje naar uit, maar op 11 maart zijn we dan eindelijk verhuisd naar ons nieuwe lokaal. Het
was even hard werken, maar we zijn heel blij met ons nieuwe mooie plekje!
Inmiddels is de lente begonnen en werken we met de peuters uitgebreid aan dit thema.
We zijn begonnen met de bloemen en we doen daar weer leuke en leerzame (knutsel-)activiteiten bij.

pagina 7 van 7

Na de Paasvakantie komen de jonge dieren aan bod. Normaal gesproken staat er dan ook een bezoekje aan de
kinderboerderij op het programma, maar of dat nu door kan gaan…..we blijven duimen!

✎ KIND OP MAANDAG
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen
bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in
Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel.
Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit
Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van
Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen
toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.
Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog
vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt
bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over
hulp uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou
worden!) De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in gesprek te gaan over de recente
geschiedenis: In de afgelopen decennia zijn er veel spanningen ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde
in Palestijnse gebieden.
Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze feesten horen. Het boek
Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de
heilige Geest werd uitgestort over zijn leerlingen.

✎ AGENDA
2 t/m 5 april
26 april t/m 7 mei

Paasvakantie
Meivakantie

