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31 augustus 2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019. U heeft allemaal 

kunnen lezen in de brief van de bestuursvoorzitter van Unicoz dat er een 

aantal veranderingen zijn met betrekking tot de directietaken. Annette zal 

dit schooljaar directeur zijn van twee scholen; De Prins Florisschool (2 da-

gen) en het Noorderlicht (3 dagen). Lianne breidt haar uren uit zodat er 

voldoende dagen directie aanwezig is op school en ook zal Ilonka Wes-

sels het managementteam ondersteunen en een aantal directietaken uit 

gaan voeren. In principe is Lianne nu het eerste aanspreekpunt voor de 

directiezaken.  

Het schooljaar is weer begonnen. De juffen en meesters zijn allemaal in 

de vakantie druk bezig geweest om de klassen weer gezellig in te richten 

en alle spullen klaar te zetten.  

Via de nieuwsbrief willen we u ook uitnodigen voor de informatieavond(en) 

van volgende week maandag en dinsdag (3 en 4 september)  

Maandagavond is de ouderavond voor groep 6 en 8 van 19.00 tot 20.00 

Deze is ook de ouderavond voor groep 1/2 en 7 van 20.00 tot 21.00 uur 

Op dinsdag is de ouderavond van groep 3 en 4 van 19.00 tot 20.00 uur en 

ook de ouderavond voor groep 5 van 20.00 tot 21.00 uur.  

Tijdens de ouderavond laat de leerkracht u zien hoe het schooljaar er uit 

zal gaan zien en welke afspraken er gelden.  

We gaan er met z’n allen een mooi schooljaar van maken! 

 

Lianne Leukfeldt - van Hermelen 

Adjunct-directeur 
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Hazerswoudestraat 250 

2729 CN Zoetermeer 

tel: 079-3315022 

Directie: Annette Mulder & Lianne Leukfeldt 

Email: directie@floris.unicoz.nl  

Website: www.floris.unicoz.nl  



 

Schoolreis 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u twee brieven over de schoolreis. 
De ene brief gaat over de schoolreis van groep 1/2 en de andere brief 
gaat over de schoolreis van groep 3 t/m 7.  

De schoolreis staat gepland op donderdag 27 september 2018.  

 

Bericht van de ouderraad: 

Aan het eind van het afgelopen schooljaar zijn een aantal ouderraads-
leden gestopt. Wij willen Lilian, Margareth en Miranda hartelijk bedan-
ken voor hun hulp gedurende de afgelopen jaren. 
 
Dit schooljaar starten we met een nieuw bestuur. 
Voorzitters: Miranda Kooijmans en Jacintha de Jong 
Secretaris: Carola Bax 
Penningmeester: Nathalie Ferraro 
 
Wij hebben weer zin in het komende schooljaar maar kunnen zeker 
nog versterking gebruiken. 
Lijkt het jou leuk om mee te helpen met het organiseren van diverse 
activiteiten in en om de school? 
Dan is dit gezellige team op zoek naar jou. (ook vaders zijn van harte 
welkom) 
Spreek 1 van ons aan of stuur een mail naar ouderraadpfs@gmail.com    
 
De Ouderraad    
 
 
 

Typecursus via Typetuin 
 
Kinderen die blind kunnen typen (met 10 vingers zonder naar het toet-
senbord te kijken) behalen bewezen hogere resultaten op school. 
Doordat ze niet hoeven na te denken over hoe ze typen kunnen ze zich 
beter concentreren. Bovendien zijn ze ook nog eens sneller klaar met 
hun werk. Onze school erkent het belang van een goede typevaardig-
heid. Hierdoor kunnen wij de online typecursus van de Typetuin met 
een korting van maar liefs 55euro aanbieden. U betaalt dan slechts 
65euro i.p.v. 120euro. In de bijlage leest u er alles over. Gebruik bij het 
aanmelden via www.typetuin.nl de code 27MCFlorisschool. De korting 
wordt dan automatisch verrekend. 
 
 
Juf Marieke 
 
Met ingang van dit schooljaar krijgen alle kinderen 10 muzieklessen 
aangeboden van een ‘echte muziekjuf’: juf Marieke (oud-collega van 11 
jaar terug). Juf Marieke is   deze week begonnen met de lessen en de 
kinderen vonden het erg leuk.  
Juf Marieke neemt allerlei verschillende 
instrumenten mee waar de kinderen op 
kunnen spelen en ook kan ze goed   
gitaar spelen, wat natuurlijk ook een 
feestje is! 
 
 
 



 
Belangrijke data voor schooljaar 2018—2019  
 
 
Vakanties + vrije dagen  
 
Studiedag - woensdag 19 oktober 2018 
Herfstvakantie - maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie - maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie - maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 
Meivakantie - vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 
(inclusief Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag op 27 april) 
Hemelvaart - donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019 
Pinksteren - maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie - maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 
 
 

Jaarkalender (voorlopige planning)  
 
2018  
24 augustus Inloop van 16.00 tot 16.45 uur  
27 augustus Eerste schooldag  
september/oktober Kennismakingsgesprekken nieuwe leerkracht  
3 september Infoavond groep 1-2, 6, 7 en 8  
4 september Infoavond groep 3, 4 en 5  
27 september Schoolreisje groep 1 t/m 7  
3 t/m 12 oktober Themaweek: kinderboeken  
5 oktober Dag van de Leraar  
19 oktober Studiedag  
5 december Sinterklaasviering  
19 december Kerstviering  
 
2019  
18 t/m 22 februari Themaweek: kanjers  
21 maart 10 minutengesprekken  
26 maart 10 minutengesprekken  
29 maart Open dag nieuwe leerlingen  
3 april Grote Rekendag  
18 april Paasviering  
6 t/m 10 mei Themaweek  
10 mei Koningsloop  
15 t/m 17 mei Kamp groep 8  
22 mei Fotograaf gr. 1-2-3 / broers & zussen  
24 mei Fotograaf groep 4 t/m 8  
7 juni Sportdag groep 1-2  
12 juni Sportdag groep 3 t/m 5  
18 juni Informatieavond VO groep 7  
26 juni Sportdag groep 6 t/m 8  
 

 

 

 

 

 

 

 



Heeft u uw kind(eren) al opgegeven voor de  

kennismakingscursus judo of dans? 



De juffen en meester van Joyus 
stellen zich voor:  
 

Jill Medina 
Ik ben Jill, dansdocent met passie voor jou 
en dans! 
Jill is van jongs af aan begonnen met ballet, 
haar eerste liefde. Dit is alleen maar meer 
geworden met jazzballet en vele andere  
stijlen. Verder heeft zij een dansopleiding 
afgerond. In het lesgeven is zij actief ge-
weest als turn juf en nu verder actief als all-
round danseres en lerares met specialisme, 
latin stijlen. 
Jill is blij is om haar passie voor dans met 
andere te mogen delen in de vorm van dans 
en expressie. 
  
  
Zoë Jutte 
Ik ben Zoë, judoleraar die jou ziet staan! 
Zoë heeft altijd liefde gehad voor vechtspor-
ten. Vroeger is zij begonnen met karaten en 
heeft zo liefde gevonden in de wereld van 
de budosport. Helaas heeft zij moeten stop-
pen met haar eerste grote liefde karate, 
maar zij kon de budosport niet loslaten en 
heeft weer een nieuwe liefde gevonden in 
de judosport. Later heeft Zoë een opleiding 
gedaan op de sportacademie en heeft zich 
ontwikkeld tot een geweldige lesgever die 
oog heeft voor iedere individu! 
Zoë is blij dat zij haar liefde voor de budo-
sport mag overbrengen naar kinderen en 
mag in laten zien hoe waardevol judo kan 
zijn in het dagelijkse leven. 
  
   
Martijn van der Harst 
Ik ben Martijn, judoleraar waarbij jij jezelf 
mag zijn! 
Martijn is zelf ooit begonnen met judo op 4-
jarige leeftijd. Hij heeft daarna jarenlang de 
sport beoefend, ook in wedstrijdverband. 
Vervolgens heeft hij zijn studie op het CIOS 
in Haarlem gedaan om sportinstructeur te 
worden, waar hij ook zijn judo diploma’s 
heeft behaald in het lesgeven. In de loop 
der jaren is Martijn tot de ontdekking geko-
men dat sport, en met name judo zoveel 
meer kan brengen dan alleen gezond bewe-
gen. Je leert jezelf kennen en ontwikkelen 
tot een beter mens! 
Martijn vindt het mooi om te zien hoe een 
individu zich zo kan ontwikkelen doormiddel 
van sport en daardoor steeds meer in zich-
zelf gaat geloven! 
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