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OPENINGSFEEST
We hebben u al een aantal keren eerder bericht dat
we a.s. vrijdag 12 mei het openingsfeest hebben
rondom de (her) opening van onze locaties aan de
Moerbeihof en de Lindenzoom. Zou u uw kind deze
dag een bord, beker en bestek mee willen geven,
voorzien van naam en in een tasje?
De kinderen eten die dag nl. pannenkoeken zodat u
ook geen tussendoortje mee hoeft te geven. Heeft uw
kind een allergie, zou u dan zelf iets te eten mee
willen geven. Het bonnetje mag u aan de leerkracht
geven.
De officiële opening vindt plaats om 12.00 uur. Ook
de kinderen van beide locaties worden hierbij betrokken. Onze leerlingen van de Moerbeihof en Lindenzoom komen dan ook pas om 12.30 uur naar huis.
Om de leerkrachten en leerlingen van de Boeieraak
en de Zuidkil ook in de gelegenheid te stellen om
aanwezig te zijn, komen de kinderen al om 11.30 uur
naar huis. Voor opvang van deze leerlingen tot 12.00
uur kan gezorgd worden als u dit doorgeeft aan de
leerkracht.

In een bijlage vindt u nogmaals een uitnodiging om de
opening bij te wonen. In verband met activiteiten die
de kinderen verrichten, verzoeken wij u om 12.00 uur
vanaf het voetpad langs het grasveld of vanaf het
trottoir de opening te volgen.
ZENDINGSGELD
Volgende week maandag 15 mei is het de laatste dag
dat het zendingsgeld naar ons “tijdelijke Goede Doel”
gaat: Erik Blok ondersteunt met zijn wielreninspanning
de strijd tegen kanker en wij ondersteunen Erik.
Op 1 juni 2017 zal in de Franse Alpen het evenement
Alpe d’Huzes plaatsvinden. Tijdens dit evenement
beklimmen duizenden deelnemers deze berg zo vaak
mogelijk, om hiermee geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Erik doet hier aan mee. Erik werkt
als arts in het LUMC, en doet wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ook is vorig jaar de vader van Erik,
de man van juf Petra, overleden aan kanker. Hij weet
hierdoor als geen ander hoe belangrijk het geld is voor
dit onderzoek, zodat in de toekomst deze ongelijke
strijd steeds eerlijker wordt. Hij doet mee zowel ter
nagedachtenis aan zijn vader, als ook om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor toekomstige patiënten.
Voor de zes beklimmingen die Erik heeft gepland is hij
nog op zoek naar sponsoren. Iedereen die een bijdrage
wil leveren aan het wetenschappelijk onderzoek naar
kanker, kan dat doen via de website https:// deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/erikblok
SCHOOLFOTOGRAAF
Binnenkort komt de schoolfotograaf weer op bezoek.
De opzet op school is hetzelfde als vorig jaar. De individuele foto’s en de groepsfoto’s worden onder schooltijd genomen. Na schooltijd stellen we u in de gelegen-
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Moerbeihof: 6440330
Zuidkil: 6440316
Lindenzoom: 6411865
Boeieraak: 6410609
www.prinsfloris.nl
directie@prinsfloris.nl

heid om een broertje-zusje foto door de fotograaf te
laten maken.
De achtergrond vindt u in de bijlage zodat u eventueel
rekening kunt houden met de kleding van uw kind
(eren) op deze dag.

maandag 22 mei : Zuidkil
Onder schooltijd worden de groepsfoto’s en de
individuele foto’s genomen.
Broertje-zusje foto’s: 15.15 – 16.15 uur
dinsdag 23 mei: Moerbeihof
Onder schooltijd worden de groepsfoto’s en de
individuele foto’s genomen.
Broertje-zusje foto’s van leerlingen op de Moerbeihof,
Lindenzoom, Boeieraak en de groepen 8 met leerlingen uit de wijk Wilgendonk : 15.15 – 16.15 uur.
woensdag 24 mei : Boeieraak
Onder schooltijd worden de groepsfoto’s en de
individuele foto’s genomen.
Ook dit jaar wordt u weer in de gelegenheid gesteld
om op woensdagmiddag 31 mei van 15.00 – 17.30 uur
voor een gereduceerd tarief (€ 15) foto’s te laten
maken in de studio van Foto Schievink.

SCHOOLREIS
De schoolreizen komen weer in
zicht. In overleg met de OR hebben
voor de volgende bestemmingen
gekozen.

Schoolreis groep 3-4 op dinsdag 6 juni a.s.
met als bestemming Blijdorp in Rotterdam

Schoolreis groep 5-7 op donderdag 15 juni
a.s. met als bestemming Drievliet in Rijswijk.
Verdere informatie volgt nog.
UITSLAG
ENQUETE
Enige tijd
geleden
hebben we
u gevraagd
een vragenlijst in te vullen betreffende de activiteiten die we onder schooltijd en na schooltijd aanbieden. Bijna de helft van u heeft de moeite genomen
om binnen twee weken zijn/haar mening hierover
te geven. We zijn blij met de veelal positieve waardering en zullen uiteraard ook kritisch kijken naar
de minder gescoorde items. Ondanks dat niet iedere ouder ervaren heeft wat een specifieke
activiteit op onze school inhoudt, kon men daar
gelukkig wel zijn/haar mening over geven. In de
bijlage treft u een overzicht van de waardering van
deze verschillende activiteiten. Uiteraard zal een
kleine werkgroep hier verder mee aan de slag gaan
We kunnen nu al aangeven (mede door de toekenning van de aangevraagde muzieksubsidie) dat enkele muziekworkshops na schooltijd in ieder geval
volgend schooljaar zullen worden opgezet.

OUDERBETROKKENHEID
De afgelopen jaren zijn we als schoolteam meer gaan
nadenken hoe en op welke wijze we onze ouders nog
meer betrokken krijgen bij ons onderwijs. Welke praktische zaken heeft dit tot nu toe opgeleverd. Er is een
regiegroep ouderbetrokkenheid in school bestaande
uit ouders, leerkrachten en de directeur. Deze werkgroep heeft de afgelopen jaren regelmatig vergaderd
en nieuwe ideeën geïnitieerd. De leerkrachten
hebben deze initiatieven teruggekoppeld aan het
schoolteam, de ouders hebben dit teruggekoppeld
aan een klankbordgroep van ouders. De volgende
zaken zijn inmiddels gerealiseerd:
1.
Er is een vernieuwde visie ouderbetrokkenheid
opgesteld die opgenomen is in de schoolgids 20162017.
2.
De cyclus van oudergesprekken is vernieuwd
waarbij aan het begin van het jaar het startgesprek de
meest in het oog springende verandering is. Uit de
enquête onder ouders hoe dit bevallen is, kwam een
uitermate positief beeld. Als tip gaven ouders aan de
planning van de gesprekken in de tweede en derde
schoolweek te laten vallen en de informatiefolders
per leerjaar digitaal aan alle ouders te versturen.
3. In elke groep wordt iedere leerling afzonderlijk
om half 9 welkom geheten op een leerkracht eigen
wijze.
4. Vanaf dit schooljaar is er bij commissies nagegaan
of leerkrachten en ouders hiervan deelgenoot dienen
te zijn. Zo is er dit schooljaar een commissie gedragslijn waarbij zowel ouders als leerkrachten deelgenoot
zijn.

5. Afgelopen maand hebben alle ouders van de
regiegroep en klankbordgroep de gelegenheid gekregen om het digitale dossier van hun kind(eren) in
te zien. Daarbij is tevens gevraagd om feedback en
eventueel het dossier aan te vullen. Vanaf schooljaar
2017-2018 krijgen alle overige ouders deze gelegenheid.
6. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een onderzoek
uitgevoerd onder ouders van de leerjaren 4 en 7. Hieruit zijn bruikbare tips voortgekomen die een lid van de
regiegroep verder oppakt.
Uiteraard gaan we met bovenstaande door en hopen
dat u niet alleen in deze praktische uitwerkingen maar
ook in houding ervaart dat samen optrekken ons uitgangspunt is.
MR ZOEKT VERSTERKING
Wilt u meedenken en meepraten over allerlei zaken
rondom de school? De onderwerpen waar de medezeggenschapsraad over spreekt, hebben direct of
indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het
onderwijs.
Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte
voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het
personeel; allebei punten waarover de MR volop meepraat. Komt de schoolleiding met een voorstel voor
samenwerking met maatschappelijke organisaties of
wijzigingen in de schooltijden, dan kunnen de
lesdagen er heel anders gaan uitzien. Fusie, reorganisatie,
nieuwbouw
en
andere
ingrijpende
organisatorische veranderingen kunnen hun weerslag
hebben op wat er in de klas gebeurt. De dingen van de
dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR,

maar of het allemaal lekker loopt op school hangt
ook af van beleidskwesties waar de MR over meepraat. Daardoor heeft MR-werk altijd met onderwijs te maken.

heid gebruik gemaakt om over 1 of meerdere
activiteiten een opmerking te maken. Dit is interessant voor ons. Op deze manier komt school en de MR
te weten wat er leeft onder de ouders. Wil je hier nu
nog wat over kwijt, of ben je van mening dat we als
MR een bepaald onderwerp echt eens moeten bespreken; schroom niet en mail naar: mr@prinsfloris.nl
MET PLEZIER NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL!
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de
middelbare school? Een spannend moment! Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk
om vriendjes te maken. Dan is het extra spannend om
naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een
leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op School!

De MR is voor de komende vier schooljaren op
zoek naar twee ouders/verzorgers om zitting te
nemen in de oudergeleding van de MR. Heeft u
interesse, dan kunt u dit voor 29 mei 2017 kenbaar
maken door een email te sturen naar de secretaris
van de MR, Saskia Klaasse via mr@prinsfloris.nl
Mocht u meer informatie willen of de komende
MR-vergadering van 6 juni bij willen wonen dan
kunt u dit ook in een emailbericht aangeven. Bij
meer dan twee aanmeldingen zal door middel van
verkiezingen worden bepaald welke ouders/
verzorgers uiteindelijk zitting nemen in de MR. We
zien uw aanmelding graag tegemoet.
INPUT MR
Afgelopen maand is de enquête over verschillende
activiteit op school bij de ouders afgenomen. Uiteraard zijn de resultaten ook bij ons op tafel
gekomen. Veel ouders hebben van de mogelijk-

In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact
kunt leggen met andere kinderen en leer je opkomen
voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je
houding en je stem is bij het maken van contact. De
cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de
laatste week van de zomervakantie (14 t/m 18 augustus 2017). Rond de herfstvakantie in week 41 of 42
kom je met de groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze naar de middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd
door de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik
ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er gewoon een
grapje van maken en vooral niet boos worden.” Haar
ouders merkten meteen na de cursus dat Rachelle
harder praatte en meer zelfvertrouwen had.

Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor jou! En het
is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij
Vivenz: www.vivenz.nl/trainingen of bellen met 0881237000

SPORTTOERNOOIEN
Vlak voor de meivakantie heeft u een uitnodiging gekregen voor de Lenteloop. Alhoewel de inschrijftermijn eigenlijk gesloten is, bieden we u i.v.m. de afgelopen meivakantie nog tot uiterlijk komende vrijdag de
mogelijkheid om het inschrijfformulier (zie bijlage)in
de blauwe sportbus te stoppen.

LIED VAN DE MAAND
Zeg het voort (Elly en Rikkert) -onderbouw
Geest van hierboven (Nieuw Liedboek 675) - bovenbouw

MR-MEDEDELINGEN
De eerstvolgende MR-vergadering is op 6 juni. Vanaf
19:30 inloop en start om 19:45 uur op locatie Boeieraak.

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

KIND OP MAANDAG

AGENDA

Je bent al een hele tijd naar iets aan het zoeken en
ontdekt dan ineens dat het al die tijd al vlak voor je
neus ligt. Voor veel kinderen en volwassenen een
herkenbare situatie. Hoe kan het dat ik dat niet gezien
heb, denk je na die tijd. In deze weken werkt Kind op
Maandag met het thema ‘Kijk je ogen uit!’. Dat is iets
anders dan ‘kijk uit je doppen!’. ‘Kijk je ogen uit’ is
een uitnodiging, om oog te krijgen voor wat mooi en
goed is in de wereld om je heen. Dat het niet altijd
makkelijk is om dat te doen, blijkt wel uit de bijbelverhalen van deze weken. Na Pasen horen we over twee
mensen die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs.
Onderweg praten ze over Jezus, die gekruisigd en
begraven is. Ze hebben niet door dat hij al die tijd
naast hen loopt.

17 mei

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

22 mei

Schoolfotograaf locatie Zuidkil

23 mei

Schoolfotograaf locatie Moerbeihof

Deze weken lezen we met de kinderen ook verhalen
uit het boek Genesis, over de ‘wording’ van alles wat
leeft. ‘God zag dat het goed was’, vertelt het bijbelverhaal steeds opnieuw. Wij kijken deze weken met
God mee naar de schepping, om te zien waar we blij
en vrolijk van worden. Maar we hebben ook oog voor
wat niet goed gaat, voor de dingen die beter anders
kunnen. Het boek Genesis vertelt dat God een nieuw
begin met mensen wil maken, ook als ze er een puinhoop van hebben gemaakt. Als mensen weer oog krijgen voor liefde en vrede, begint het verhaal van Gods
goede aarde opnieuw. Dan is het elke keer een beetje
Pasen!

OR-vergadering (gewijzigde datum)
24 mei

Schoolfotograaf locatie Boeieraak

24 t/m
25 mei

Hemelvaartsvakantie

29 mei

leerlingen van de groepen 8 zijn vrij

30 mei

leerlingen van de groepen 8 zijn vrij

31 mei

leerlingen van de groepen 8 zijn op
schoolkamp
Gelegenheid om van 15.00—17.00 uur bij
Foto Schievink foto’s tegen gereduceerd
tarief te laten maken

1 juni

leerlingen van de groepen 8 zijn op
schoolkamp

2 juni

leerlingen van de groepen 8 zijn op
schoolkamp
Leerlingen van de groepen 1 t/m 7 zijn
deze vrijdag vrij

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

