NIEUWSBRIEF mei 2021
✎ KINDEROPVANG BINNEN ONZE SCHOOL
Na een maandenlange voorbereiding en diverse interne verhuizingen is het zover: op 10 mei hebben we via
WASKO kinderopvang van 0 - 4 jaar binnen onze locatie aan de Moerbeihof. Op 27 mei vindt op kleine schaal
de officiële opening plaats. U krijgt daar t.z.t. nader bericht over.
We hebben besloten om de definitieve overgang van school naar kindcentrum uit te stellen naar het begin van
het volgende schooljaar. We willen de opening op een feestelijke manier met de kinderen doen plaatsvinden
en het ziet er niet naar uit dat dit de komende maanden kan gebeuren.
Het is een heuglijk feit en we hopen dat we dit na de zomervakantie samen met de kinderen tot een feestje
kunnen maken.

✎ SCHOOLFOTOGRAAF
De tweede helft van mei komt de schoolfotograaf weer op school. Dit gaat volledig “coronaproof” gebeuren.
De fotograaf neemt een tent mee waardoor we “buiten” de foto’s kunnen laten schieten volgens een strak
logistiek plan. Dit jaar worden er geen broertje-zusje foto’s gemaakt. We gaan alleen voor de portret- en
groepsfoto’s. U krijgt wel een kortingskaart om eventueel op eigen gelegenheid naar de studio van de
fotograaf te gaan om foto’s te laten maken die u graag zou wensen.
Op de volgende dagen worden de foto’s gemaakt: ma 17 mei: Moerbeihof/Lindenzoom
wo 19 mei: Zuidkil gr. 1 t/m 6
vr 21 mei: Zuidkil gr. 7 en 8

✎ AFSTAND HOUDEN ;-(
Mogen we u nog een keer vragen om wanneer u uw kind uit de lagere groepen naar school brengt rekening te
houden met de 1,5 meter afstand?

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

www.prinsfloris.nl - directie@prinsfloris.nl
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✎ VRAGENLIJSTEN LEERLINGTEVREDENHEID EN VEILIGHEID
LEERLINGEN
De afgelopen maanden hebben we weer diverse vragenlijsten onder onze leerlingen in de groepen 6 t/m 8
afgerond. De leerlingen vullen de antwoorden op de vragen anoniem en digitaal in. De periode waarin dit
gebeurde was veel langer dan normaal. Door de schoolsluiting konden een aantal groepen de vragen niet op
tijd invullen.
Met de uitslagen waren we heel erg tevreden. Zo gaven de leerlingen gemiddeld een hoog cijfer aan op de
stelling: “Ik voel me veilig op school. Ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,6.”
Ook was er ruimte voor (anonieme) individuele opmerkingen. Al met al schetsten de leerlingen een heel mooi
positief beeld van de veiligheid op onze school.
Ook uit het leerlingtevredenheidsonderzoek kwam een mooi resultaat. De 220 leerlingen die de vragen
hebben beantwoord gaven de Prins Florisschool het gemiddelde rapportcijfer 8,5.
In een bouwvergadering bespreken de leerkrachten binnenkort de diverse uitslagen. Wellicht dat er op een
aantal onderdelen nog verdere acties ondernomen worden. Mocht dit zo zijn dan leest u deze in een van de
volgende nieuwsbrieven.

✎ TESTEN LEERLINGEN
De afgelopen maanden is een aantal groepen naar huis gestuurd omdat een medeleerling of de leerkracht
besmet waren met het coronavirus. We nemen altijd vooraf contact op met de GGD om ons voor te laten
lichten over de te nemen acties. Wanneer we een groep naar huis sturen, krijgt u via ons een brief van de GGD
waarin richtlijnen staan hoe te handelen. Hierin staat ook het advies om na vijf dagen uw kind te laten testen.
Of u dit doet is natuurlijk aan u. Wij geven dit advies aan u door.
In dit kader is het wellicht goed om te benadrukken dat de testafnameprocedure voor kinderen t/m 12 jaar
aangepast is. Het wattenstaafje gaat veel minder diep de neus in bij kinderen, waardoor het veel minder
onaangenaam voelt.

✎ OR / OUDERBIJDRAGE
22 april hebben de ouders van de leerlingen waarvoor dit schooljaar nog geen ouderbijdrage was betaald via
de mail een betaalverzoek van ons ontvangen. Velen van u hebben ondertussen het gevraagde bedrag
overgemaakt op onze rekening waarvoor onze dank!
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50 per kind nog niet betaald, zou u dit dan alstublieft alsnog
willen doen? U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL42INGB0005408469 t.n.v. VCNO
Papendrecht inzake OR PFS te Papendrecht. Vermeldt u hierbij ook de naam of namen van uw kind(eren),
groep (en) en locatie(s)?
U zult begrijpen dat het een enorme klus is om degenen waarvoor nog geen bijdrage is betaald aan te
schrijven. Het zou daarom heel fijn zijn als we het bedrag uiterlijk 15 mei van u hebben ontvangen.
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✎ Ziekmeldingen
We willen u eraan herinneren dat via Parro de gemakkelijkste manier voor u en ons is om uw kind ziek te
melden. De melding komt dan direct bij de leerkracht. Alleen in het geval van corona gerelateerde klachten
vragen wij u ‘s morgens tussen 8.00 en 8.15 uur naar school te bellen.

✎ BSO MOERBEIHOF
We zijn weer open! Wat ontzettend fijn dat iedereen weer kan komen. Wel
zijn de maatregelen nog van kracht zoals terug te vinden is in de protocollen
en de nieuwsbrieven van Wasko en school. Dus alert moeten we met z’n
allen nog wel blijven. Een feestje is het wel dat iedereen weer naar de BSO
kan komen! Het zal ook voor de kinderen even wennen zijn in het nieuwe
lokaal, strakjes andere leidsters, maar we hebben er veel vertrouwen in dat
dit helemaal goedkomt! We begeleiden de kinderen in dit proces met zorg uiteraard.
Inmiddels zijn we verhuisd en zitten we nu in het lokaal aan het kleuterplein. Wij zijn er erg blij mee, het is
heel gezellig geworden.
Verder is Bianca begonnen met een cursus cultuurcoach, zodat de kinderen ook op dit gebied veel uitdaging
en ontwikkelingskansen krijgen. Daarnaast gaan we gewoon verder met gezonde start.
Wij hebben natuurlijk weer erg ons best gedaan om een mooi vakantieprogramma te maken in de
meivakantie. Het Thema is Caraïbisch Carnaval. Het voelt een beetje als vakantie thuis! Sambaballen maken,
ijshoorntjes met fruit, flessenbal zijn bijv. activiteiten die terugkomen in ons programma.

✎ PSG MOERBEIHOF
Op de peuterspeelgroep hebben we met alle peuters het paasfeest gevierd. Een waar feestje vinden wij altijd!
Er waren nog meer feestjes, want een aantal kinderen gaat de overstap maken naar de basisschool. We
houden dan bij ons ook een klein afscheidsfeestje voor deze kindjes. Helaas momenteel zonder ouders erbij…
maar we maken zelf foto’s die we doormailen naar de ouders, zodat ze er toch een klein beetje bij kunnen zijn.

✎ 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
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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
26 april t/m 7 mei
13 t/m 14 mei
17 mei
19 mei
21 mei
24 mei

Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Schoolfotograaf locatie Moerbeihof/Lindenzoom
Schoolfotograaf locatie Zuidkil gr. 1 t/m 6
Schoolfotograaf locatie Zuidkil gr. 7 en 8
2e Pinksterdag

