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28september 2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Wat een spanning op die gezichten… een hele rij met bussen op het grote 

parkeerterrein… sommige leerlingen voor het eerst, en sommigen voor 

het laatst. Schoolreis, wat hebben ze er allemaal van genoten.  

De kleuters in MonkeyTown en de groepen 3 t/m 7 in Duinrell. En wat 

hebben ze geboft met het weer, het was een prachtige dag. 

Van verschillende buschauffeurs en ouders kreeg ik complimenten voor 

de organisatie. Dus via deze weg wil ik alle ouders van de ouderraad en 

leerkrachten die de schoolreis hebben georganiseerd bedanken voor deze 

fantastische dag! 

Vandaag zag ik her en der wat vermoeide gezichten van leerlingen, dus 

komend weekend maar een beetje uitrusten… 

We kunnen terugkijken op een fijne schoolreis! 

 

Lianne Leukfeldt - van Hermelen 

Adjunct-directeur 

 

Bericht van de kinderboekenweek—

commissie  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op woensdag 3 oktober begint de Kinderboeken-

week 2018 en deze duurt tot vrijdag 12 oktober. 

Daar willen wij op de Prins Florisschool, waar we 

plezier in lezen heel belangrijk vinden, natuurlijk 

aandacht aan besteden.  

De kinderen worden op 3 oktober vanaf 8.45 uur 

op het plein van het hoofdgebouw verwacht. Ze gaan dan bij hun eigen juf of 

meester staan. U bent als ouder/verzorger natuurlijk van harte uitgenodigd om te 

komen kijken tijdens de opening! We zullen onder andere het lied ‘Kom erbij’ van 

Kinderen voor Kinderen met elkaar zingen en dansen.  

Dit jaar is het thema: “Vriendschap” en het motto is “Kom erbij!”. Oftewel: hoe 

zorg je als een echte Kanjer dat iedereen erbij mag horen? 

Er zullen voor de kinderen verschillende activiteiten plaats vinden: het versieren 

van een vriendschapshart, het maken van een tekening bij een gedicht, voorle-

zen, voorgelezen worden, de voorleeswedstrijd voor de groepen 1 t/m 8 en nog 

veel meer leuke activiteiten.  
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Over de voorleeswedstrijd wordt u via Social Schools 

geïnformeerd door de groepsleerkracht(en).  

De voorleeswedstrijd van de groepen 1 t/m 4 hebben 

een andere invulling dan de groepen 5 t/m 8. 

 

Boekenactie! 

 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinder-

boeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen 

onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leuk-

ste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen 

uitzoeken!  

 U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij 

uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.  

 Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school bij de eigen 

leerkracht. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.  

 Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering 

bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.  

 De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassa-

bonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek vol met leesplezier!  

De Kinderboekenweekcommissie 

*Bij de opening van de Kinderboekenweek bent u van harte uitgenodigd. De 
andere activiteiten zijn voor de kinderen en zijn ter kennisgeving. 

 

Cursus: Opvoeden en Zo 

 

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook lastig. Wat doe je 

als je kind niet goed luistert? Hoe stel je duidelijke regels en grenzen? 

 

Voor wie: Voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 

tot 12 jaar. 

Waar: JGZ Palestein, Rakkersveld 249, Zoetermeer. 

Wanneer: 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 van  20.00 tot 22.00 uur (5 

bijeenkomsten).  

Wanneer? Wat? Waar? Hoe laat? 

Woensdag 3 
oktober 

Opening Kinderboekenweek Op het plein van het 
hoofdgebouw 

Vanaf 8.45 uur 

Dinsdag 9 
oktober 

Voorleeshalfuurtje 
Kinderen lezen voor aan ande-
re kinderen uit een lagere 
groep. 

Klassen-doorbrekend Middag 

Dinsdag 9 
oktober 

Uitreiking prijzen tekenwed-
strijd door de Ouderraad 

In de klas Ochtend 

Vrijdag 13 
oktober 

Finale voorleeswedstrijd groe-
pen 5 t/m 8 
  

In de bibliotheek/
teamkamer van het 
hoofdgebouw. 

Middag 



Kinderboekenfestival in de bibliotheek 

 

Op zaterdag 6 oktober organiseert de Bibliotheek het Kinderboekenfes-

tival! Van 14.00 uur tot 16.00 is er een Beste Vriendenquiz in de Biblio-

theek in het Forum. Een team bestaat uit twee kinderen (Beste Vrien-

den) van 9 tot en met 11 jaar. Een bekende Zoetermeerse quizmaster 

stelt hilarische, grappige en soms moeilijke vragen om te achterhalen of 

jullie elkaar echt goed kennen, elkaars BFF’s zijn en kunnen samenwer-

ken. Je beste vriend(in) kan een klasgenoot zijn, maar ook je neef/nicht, 

je teamgenootje, je buurmeisje/jongen etc. Een jury beoordeelt of de 

vragen correct beantwoord worden. Er zijn leuke prijzen te winnen, niet 

alleen voor de goede antwoorden, maar er is ook een originaliteitsprijs 

voor jullie teamnaam en outfit! Deelname is gratis, jullie moeten je wel 

even aanmelden via mail voor donderdag 4 oktober bij Jorien Cohen 

Stuart (jorien.cohenstuart@bibliotheek-zoetermeer.nl).   

 

 

Naschools aanbod—Muziekles  

 

Mijn naam is Johan Nühn,  

eigenaar van en docent bij  

Guitarmate muziekscholen met 

vestigingen in Wateringen en  

Zoetermeer. 

Ik heb ruime ervaring in het geven 

van muzieklessen aan jong en 

oud. Geduld, empathie, humor, 

passie, kennis en plezier zijn mijn 

eigenschappen in mijn rol als  

docent/muzikant. 

  

Muziek maken is een belevenis die voor iedereen moet gelden. 

Volgens een speciaal door ons ontwikkelde AMV cursus kan er voor uw 

kind, via beproefde les methodieken, een basis worden gelegd in de 

muziek. 

Na deze cursus kan uw kind een keuze maken in welk instrument zij of 

hij zich verder wil bekwamen en zal tevens ervaren dat muziek maken 

een sociaal aspect is. 

 

Algemene muzikale vorming  

Algemene muzikale vorming wordt aangeboden in de volgende verschil-

lende leeftijdsgroepen:  5-7 jaar /  8-10 jaar / 10-12 jaar 

Het betreft 5 groepslessen van 40 minuten, die na schooltijd worden 

gegeven 

De laatste les wordt gegeven op onze muziekschool waarbij de verschil-

lende muziekgroepen worden doorlopen. 

  

AMV is erop gericht om kinderen zich thuis te laten voelen in het maken 

van muziek. Er wordt aandacht besteed aan ritme, melodie, vorming 

van het muzikaal gehoor en het begrip notenschrift. 



Centraal staan zingen, muziek maken, bewegen en introductie tot noten 

lezen. 

Het belangrijkste is dat kinderen leren hoe leuk het is om muziek te maken. 

We besteden aandacht aan maat, ritme en de vorming van het muzikale 

gehoor van het kind. 

 

De kosten voor de cursus AMV bedraagt € 40,- . 

Een groep bestaat uit minimaal 6 leerlingen en de cursus start bij voldoen-

de aanmeldingen. Aanmelden kan via johan@guitarmate.nl 

De planning is dat de lessen op maandag en / of dinsdag zullen plaatsvin-

den na schooltijd. Graag bij aanmelding aangeven welke dag het beste uit-

komt want dan kunnen we kijken hoeveel groepen we kunnen samenstel-

len. 
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