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Wij wensen u

Wij feliciteren

Deze foto van

12 januari Damiën van ’t Hart
15 januari juf Jessica
16 januari Tess van der Ven
17 januari Julia Melkert
17 januari Michael Muilman
18 januari Joost Alta
18 januari Dylano Linsen
25 januari Dax-Jann Bierlaagh

Kalender
11 januari
ateliers groep 3 t/m 8
14 t/m 18 jan kijkochtenden groep 3 t/m 8
18 januari
ateliers groep 3 t/m 8
25 januari
ateliers groep 3 t/m 8
28 januari
MR
30 januari
Studiedag team, kinderen
Vrij
8 februari
Rapport mee naar huis
14 februari Oudergesprekken
18 februari Laatste zwemles groep 3/4
19 februari Oudergesprekken
22 februari Carnaval 12.00 uur uit
25 februari Start voorjaarsvakantie
4 maart
Weer naar school

Pilot
Eind vorig schooljaar is tijdens de
evaluatie naar voren gebracht door
ouders dat het fijn zou zijn als we één
communicatiemiddel zouden gaan
gebruiken. Voor de Flits starten we
daarom met een pilot via de Parro app.
Over een aantal weken willen we graag
weten of het positief ontvangen is.

Bedankt!
Begin december hebben de kinderen
genoten van een gezellig Sinterklaasfeest.
De pepernoten zijn gesponsord door
Chocosupport. Ontzettend bedankt
hiervoor!
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen
in de klas genoten van een heerlijk
kerstdiner. Tijdens dit kerstdiner konden
de ouders genieten van een gezellige
kerstborrel. Wij willen Albert Heijn
Leerdam bedanken voor het sponsoren
van de lekkere erwtensoep en het
stokbrood en bakkerij de Jager voor de
heerlijke oliebollen.
Woensdag 9 januari heeft Lianne
Zwetsloot van Stichting Dutch Dental Care
de ingezamelde tandenborstels en
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tandpasta’s opgehaald. Jayson en Sena uit
groep 3 hebben deze aan haar
overhandigd. Wij willen iedereen
bedanken die hieraan een bijdrage heeft
geleverd, ook namens Lianne en Stichting
Dental Dutch Care!

Telefoon

Kijkochtenden
Komt u ook een bezoekje brengen in de
klas? Vorige week heeft u een mail
ontvangen over de kijkochtenden. De
intekenlijst hangt in de hal van de school.
U bent van harte welkom in onze klassen.

Ateliers

Dinsdag 22 januari gaan we over naar een
nieuw telefoonnetwerk. Die dag kunt u
ons mogelijk niet bereiken. Mochten er
zaken zijn die u toch met ons wilt delen,
doe dit dan via de mail. Onze excuses voor
het ongemak.

Inschrijven broertjes/zusjes vanaf 2
jaar
Wanneer u nog een kind thuis heeft dat
op dit moment 2 jaar is, wilt u dan
bekijken of uw kind dit schooljaar of in
schooljaar 2019/2020 4 jaar wordt. Zo ja,
wilt u dan een inschrijfformulier vragen
aan de leerkracht van uw kind en dit
invullen. Zo houden wij zicht op welke
leerlingen er gaan instromen.

Vrijdag 11 januari zijn we weer gestart
met de tweede atelierronde. De leerlingen
van de groepen 3 t/m 5 konden kiezen uit
dans, techniek, tasjes versieren met stof,
muziek en koken. De leerlingen van de
groepen 6 t/m 8 konden kiezen uit koken,
prehistorische potjes maken van klei, gym
en handlettering. De komende twee
vrijdagmiddagen zijn we met veel plezier
hiermee bezig.

Cito toetsen
Eind januari (week 4 & 5) starten we weer
met de halfjaarlijkse afname van de Citotoetsen. We zullen deze toetsen maken in
de ochtenden. Wilt u hiermee rekening
houden, door bijvoorbeeld een bezoek
aan de tandarts niet onder schooltijd te
plannen?

Herhaling Noodoproep Overblijf!!!!
Door het vertrek van vaste overblijfouders
zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die
op vaste dagen in de week tegen een
kleine vergoeding een uurtje willen
helpen.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen
die bij ziekte of afwezigheid kunnen
invallen op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag.
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Heeft u interesse of kent u iemand in uw
omgeving die dit zou willen doen
(familie, buren, enz.) laat het ons dan
weten via info@florisradewijnszschool.nl

“Alaaf!”

Tijdens de optocht mag er geen confetti
en serpentine op straat gegooid worden
i.v.m. een eerdere boete die we hebben
moeten betalen. Ook mogen er geen
attributen worden meegenomen waar je
andere kinderen pijn mee kunt doen.
Denk aan speelgoedzwaarden- en
pistolen.
Wel zou het leuk zijn als de kinderen een
muziekinstrument meebrengen om
tijdens de optocht muziek mee te maken
of een bellenblaas om bellen mee te
blazen voor een vrolijk effect.
De OV zorgt voor iets lekkers voor
tussendoor. Het meebrengen van eten en
drinken deze ochtend is dus niet nodig.

Het schiet alweer op. Volgende maand is
het Carnaval!
Op vrijdag 22 februari vieren we Carnaval
op de Floris. De school zal tijdens de
carnavalsperiode omgetoverd worden tot
“Het Huttershok”. Ook zal er een raad van
elf en prinses carnaval gekozen worden.
Deze zullen we in de volgende Flits aan u
voorstellen.
Het thema van dit jaar is ‘alle kleuren van
de regenboog’. We hopen weer verrast te
worden met mooie en originele outfits! In
iedere groep wordt een leerling
uitgekozen met de meest originele of
mooie outfit.
Rond 9.15 uur maken we onze jaarlijkse
optocht door de wijk.
Graag zien we alle ouders, verkleed,
meelopen in de optocht. Het is niet de
bedoeling om in de school verblijven tot
de optocht begint. De ouders van de
groepen 1/2 mogen wel hun kind in de
klas brengen, maar worden daarna ook
weer verzocht de klas te verlaten.
Aan de onderbouwkant van de school zal
de OV koffie en thee schenken om de
wachtende ouders warm te houden.

Alle kinderen zijn tot 12.00 uur op school
en kunnen daarna genieten van de
voorjaarsvakantie.
Wij hebben er al zin in!

De MR is er ook voor ouders
Op onze school hebben we
een medezeggenschapsraad (MR). De MR
is er om vanuit de ouders en het
personeel mee te praten over thema’s als:
waar geven we het geld aan uit
hoe geven we het onderwijs vorm
de veiligheid in en om de school
de optimale groepsindeling
Soms mag de MR mee beslissen en soms
is ze adviserend. Meer informatie over de
MR en onze activiteiten vind je
desgewenst hier in ons jaarplan.
Wie zitten er dan in de MR? We stellen
ons graag even voor (van links naar
rechts):
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Aanwezigheid directeur

Antonina Pietrosanti: onderwijsassistent
(groep 3-4)
Milly van Rooden: moeder Robbyn (groep
7)
Jos Alblas: vader Sepp (groep 5) en Puck
(groep 3)
Kara Thijssen: intern begeleider
onderbouw en leerkracht (groep 3/4)
Marjet Rutten: moeder Kees (groep 3) en
Bart (groep 2)
Wil je zelf iets vragen of
aankaarten? Dat kan. Het beste doe je dat
door ons een e-mail te sturen, maar je
kunt uiteraard ook één van de MR-leden
persoonlijk aanspreken.

Onze directeur, Thea van Ewijk, is de
komende twee weken op de volgende
dagen op school aanwezig: 15-01, 17 -01
’s middags, 18-01 ’s middags, 21-01, en
25-01.
Wanneer Thea niet op school aanwezig is,
kunt u voor urgente zaken ook terecht bij
Jessica Roelofse (Teamleider Onderwijs).
Zij is elke maandag en donderdag op
school aanwezig.

