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14 december 2017 

Kerstviering  

Op donderdag 21 december hebben alle klassen gezamen-

lijk in de Oosterkerk de Kerstviering met medewerking van 

Ds. E. v.d. Ham, Arte Havenaar, de Opa band en juf Laura. 

Donderdagavond 21 december is er van 17.30 tot 18.30 uur 

een feestelijk diner in ieder groep. Voor de ouders is er op 

die tijd een gezellig samen zijn met warme drank en hapjes 

op het plein tussen flat en hoofdgebouw.                                       

De Kerstcommissie 

 

Nieuwe website 

Vanaf morgen gaat de nieuwe website van de Prins Florisschool           on-

line!  De nieuwe website is hoofdzakelijk bedoeld als informatiebron voor nieuwe 

ouders die een school zoeken. Daarnaast zullen we in het nieuwe jaar gebruik 

gaan maken van een schoolapp. Deze app zal gebruikt worden voor het ver-

sturen van informatie van de school en/of de groep. De nieuwsbrieven zullen ook 

via deze schoolapp verstuurd gaan worden. Totdat deze app in gebruik genomen 

wordt zullen de nieuwsbrieven via de groepsmail verstuurd worden en niet meer, 

zoals u gewend bent, via de website. Op een later moment wordt u over het ge-

bruik van de schoolapp geïnformeerd.                                                                                         

We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze nieuwe website, het 

adres van de website is hetzelfde gebleven: floris.unicoz.nl. 

 

Hulp gezocht! 

Voor de kerstvakantie zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen bij het 

verwijderen van de “Ballenbroeken” van onze pleinen, dit om vandalisme tijdens 

de jaarwisseling te voorkomen. Als u ons in de week voor de kerstvakantie kunt 

helpen, wilt u dit dan doorgeven bij de administratie? Alvast enorm bedankt voor 

uw hulp! 
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

Het vakantierooster voor komend schooljaar ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m  vrijdag 26 oktober 2018 

Kerstvakantie maandag 24 december 2017 t/m vrijdag 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie maandag 25 februari t/m  vrijdag 1 maart 2019 

Pasen  Goede Vrijdag 19 april 2019,  

   Paasmaandag 22 april 2019 

Meivakantie  dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaart  donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 

Pinksteren  maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 

 

 

We wensen u alvast prettige kerstdagen en           

een gelukkig nieuwjaar! 

Namens alle meesters en juffen van                         

de Prins Florisschool 
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