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EVEN BIJPRATEN
AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Vorige maand hebben we een open week gehouden
waarbij we de mogelijkheid gaven aan ouders die
onze school nog niet kennen een kijkje te komen
nemen op een van onze locaties. Heeft u een zoon of
dochter die volgend cursusjaar vier jaar wordt, dan
volstaat het voor u om aan een van de directieleden
een inschrijfformulier te vragen.
SPORTDAG EN SCHOOLREISJE
De sportdag voor alle leerlingen uit de groepen 7 en 8
is dit jaar vastgesteld op donderdag 8 juni. Normaliter
vindt deze sportdag altijd op een vrijdag plaats, maar
dit valt helaas samen met de geplande schoolreis van
de groepen 5 t/m 7. De schoolreis commissie heeft
gelukkig nog niets definitief vastgelegd en is op zoek
naar een alternatieve datum. Zodra de nieuwe datum
bekend is, zullen we deze uiteraard z.s.m. aan de kinderen en ouders van deze groepen doorgeven.
Aangezien de sportdag nu op een reguliere lesdag
valt, zal er aan het eind van het schooljaar geen
compensatie naar de leerlingen van groep 7 plaatsvinden. Ook voor hen vangt de zomervakantie aan in de
laatste schoolweek op donderdagmiddag 15:15 uur.
NK SCHOOLBOWLEN
Een samengesteld team uit de groepen 8 heeft zich
geplaatst voor de finaledag van het NK schoolbowlen.
De afgelopen weken hebben op verschillende plekken
in Nederland de voorrondes plaatsgevonden waaraan
zo'n kleine 400 teams mee gedaan hebben.
Op zaterdag 11 maart zal in Hoofddorp de finaledag
plaatsvinden.

SPORTTOERNOOIEN
In de bijlage vindt u weer inschrijfformulieren voor
sporttoernooien. Dit keer voor korfbal, handbal,
streethockey, tennis en atletiek. U helpt onze sportcommissie enorm als u de gegevens compleet invult.
Dus graag ook de volledige groepsnaam ( niet alleen
groep 4, maar ook de locatie en a of b vermelden ), uw
telefoonnummer en emailadres op het briefje noteren.
Dat scheelt zoveel werk voor hen!
Wilt u zelf meehelpen bij de administratie rondom de
sporttoernooien dan is uw hulp van harte welkom. We
komen met name helpers tekort uit de wijk Oostpolder, maar ook ouders uit de wijk Wilgendonk kunnen
zich aanmelden via :
sportcommissieflorisschool@gmail.com of een van de
directieleden. Soms komen we ook begeleiders tekort.
Daardoor moeten we deelname van leerlingen van
onze school annuleren. Vindt u het leuk om af en toe
het team van uw zoon of dochter te begeleiden dan
bent u van harte welkom.
RENOVATIE LINDENZOOM
De verbouwing van de Lindenzoom heeft vertraging
opgelopen. De vorstperiode aan het begin van de renovatie en de vele regenval van de laatste weken zijn
hier met name debet aan. Vandaag heeft er weer een
vergadering met de aannemer plaatsgevonden en
zoals het er nu naar uitziet schuift de oplevering ongeveer vier weken door. Dit betekent dat we er rekening
mee moeten houden dat we half april met vier
groepen vanuit de Boeieraak naar de Lindenzoom kunnen gaan verhuizen.
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Moerbeihof: 6440330
Zuidkil: 6440316
Lindenzoom: 6411865
Boeieraak: 6410609
www.prinsfloris.nl
directie@prinsfloris.nl

OUDERBIJDRAGE
In oktober heeft u een eerste schrijven ontvangen
betreffende de ouderbijdrage. Velen van u hebben
ondertussen het totale bedrag overgemaakt op onze
rekening. Sommigen hebben ervoor gekozen om
gebruik te maken van de mogelijkheid om in oktober
de ene helft te betalen en in februari de andere helft.
Wilt u nakijken of u de ouderbijdrage betaald heeft?
Hieronder de gegevens:



Leerlingen in de groepen 1 en 2: € 22,50
Leerlingen in de groepen 3 t/m 8: € 47,50
( basis ouderbijdrage € 22,50 + € 25 schoolreis)

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
NL42INGB0005408469 t.n.v. VCNO Papendrecht
inzake OR PFS te Papendrecht. Vermeld hierbij ook de
naam of namen van uw kind(eren), groep (en) en locatie(s).

AGENDA

KIND OP MAANDAG

11 mrt

Finaledag NK Schoolbowlen
Gebedsgroep locatie Moerbeihof/
Boeieraak van 8.30 tot 9.30 uur in
lokaal 8 op de Moerbeihof

22 mrt

Grote Rekendag

Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is,
gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen mensen dat
als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar
word je eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je echt
een ‘rijk’ mens? In de Veertigdagentijd, de periode
voor Pasen, denken we daar met de kinderen over na.

Vijf broden en twee vissen (Elly en Rikkert) -onderbouw

15 mrt

23 mrt

OR-vergadering

In de Bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt
worden door dingen weg te geven. Als je vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan worden jij en de ander daar rijker van. In de bijbelverhalen ontdekken de kinderen hoe Jezus mensen laat
delen in het koninkrijk van God. Hij is bereid om alles
te geven, zelfs zijn eigen leven. Daardoor breekt een
nieuwe rijkdom aan: met Pasen vieren we dat de
dood niet het laatste woord heeft, God maakt een
nieuw begin.

De eerstvolgende MR-vergadering is op 7 maart.
Vanaf 19:30 inloop en start om 19:45 uur op locatie
Boeieraak.

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

Naast de Bijbelverhalen is voor deze periode een
stripverhaal gemaakt rondom het thema ‘De koning
te rijk’. Het gaat over koning Wonderbaar, die elke
dag opnieuw van alles uitdeelt aan de mensen in zijn
land. Na een tijdje heeft hij niets meer om weg te
geven. Maar dan komen de mensen bij hem terug om
iets aan hem te geven… De kinderen kunnen deze
weken ook dingen uitdelen. Ze krijgen elke week een
waardebon mee die ze kunnen geven aan iemand in
hun omgeving. De waardebonnen staan voor iets te
eten of een zelfgemaakt cadeautje, maar ook voor
een compliment, een knuffel of een liedje. Dat zijn
dingen die je kunt blijven uitdelen, je hebt er meer
dan genoeg van!

LIED VAN DE MAAND
Jaïrus had een dochtertje (Oud Liedboek 52) - bovenbouw

MR-MEDEDELINGEN

OR-MEDEDELINGEN
De eerstvolgende OR-vergadering is op donderdag
23 maart 19:30 uur, locatie Moerbeihof.

