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12 januari 2018 

Afwezigheid juf Ada                                                        

De komende periode zal ik in verband met herstel van de gevolgen van een val-

partij, door gladheid, afwezig zijn. 

Mijn IB werkzaamheden zullen opgepakt en uitgevoerd worden door collega An-

nemiek Vrins i.s.m. de betreffende leerkracht, zodat de zorg betreffende de (zorg)

leerlingen gecontinueerd wordt. 

Waar nodig zullen Annemiek en ik contact hebben. 

Groet, 

Ada 

 

De nieuwe adjunct-directeur stelt zich voor  

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is     

Lianne Leukfeldt – van Hermelen, ik ben getrouwd en 

heb een dochter van 4 jaar.  

Per 1 maart 2018 ben ik adjunct-directeur op de Prins 

Florisschool.  

De afgelopen jaren ben ik intern begeleider geweest op 

een reguliere basisshool en daarvoor heb ik gewerkt als 

remedial teacher, intern begeleider en gedragsspecialist 

op een school voor speciaal onderwijs, cluster 4.  

Een nieuwe baan, een nieuwe uitdaging op een nieuwe 

school: ik heb er zin in en hoop u snel te ontmoeten.  

 

Graag tot ziens op de Prins Florisschool!     

 

 

Meisjesteam groep 5/6 tweede op schoolbasketbaltoernooi! 

 

De meisjes van groep 6b met Floortje, Alyssa, Lieke, Dilman, Leonie, Elize (6a) 
en Lisanne (5a) zijn in de kerstvakantie tweede geworden op het schoolbasket-
baltoernooi! Nadat ze ’s ochtends alles hadden gewonnen, mochten ze ’s avonds 
aantreden in de finale. Ze speelden fantastisch in de finale, maar ze verloren he-
laas nipt van de Wilhelminaschool. Maar wel een hele knappe tweede plaats be-
haald!! 
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De jongens uit groep 5 en 6 hebben ook hartstikke goed gespeeld! Het team 
uit groep 5 bestond uit Rens, Thom, Aron, Mika, Nathan, Olivier en Joris en 
het team van groep 6 bestond uit Rishaan, Thomas, Arvind, Angad, Lodewijk, 
Jaidy en Noud. Het team uit groep 6 was net niet door naar de kruisfinales. Ze 
zijn 3

e
 geworden in de poule. Goed gedaan jongens! 

 

De meiden uit groep 7a met Marit, Zoë, Lindsey, Nilofar, Mila, Bente en Mar-
lou hebben hartstikke goed gespeeld en werden 3

e
 in de poule. Ook het ande-

re team met Emilia, Sidney, Babette, Nerena en Juliet werd 3
e
 in de poule. 

Een heel mooi resultaat, maar beide teams hebben net niet de halve finales 
bereikt. 

 

De jongens uit groep 7b (Daan, Ruben, Wessel, Mariuan, Thijs en Lucas) en 
de jongens uit groep 7c (Ryshayro, Dyon, Cas, Joel, Thomas en Daniel) heb-
ben heel hard gestreden en allebei een wedstrijd gewonnen! 

 

De jongens uit 8a (Frank-Lewis, Laurens, Kai, Justin, Kian, Dinand en Antho-
ny) en de jongens uit 8b (Mats, Joost, Timo, Sam, Rayyan, Rafay, Rick en 
Bas) werden allebei 2

e
 in de poule waardoor ze door mochten naar de kruisfi-

nales! Helaas verloren beide teams de kruisfinale nipt, maar ze kunnen terug-
kijken op een zeer succesvol toernooi! 

 

Jullie hebben het allemaal fantastisch gedaan! 

Het was een hele leuke dag met veel sportplezier! 

Spelers en coaches, heel erg bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij starten om 8.45 uur! 

De school opent haar deuren om 8.30 uur. Om 8.45 starten de lessen. Wij 
willen u vriendelijk vragen om u aan deze tijden te houden. Het gebeurt de 
laatste tijd regelmatig dat ouders en kinderen na 8.45 uur binnenkomen. Dat 
kan best een keer voorkomen, maar is niet de bedoeling :) 

Alvast bedankt! 

 



Uw schoolmaatschappelijk werker 

 

Mijn naam is Kelsey Schouten en ik ben sinds dit schooljaar werkzaam als 

schoolmaatschappelijk werker bij Schoolformaat. Nadat ik diverse jaren als 

zorgcoördinator werkzaam ben geweest op een middelbare school, heb ik de-

ze uitdagende stap naar het basisonderwijs gemaakt. En met veel plezier! El-

ke donderdag ben ik op school aanwezig. Op andere werkdagen ben ik werk-

zaam op andere scholen in Zoetermeer.  

 

Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk 

zelf met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact 

zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht, een 

vertrouwenspersoon of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan een 

leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een 

school maatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. 

Zo kan uw kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar 

vraag. 

 

Wat bieden wij?  

SMW Haaglaanden, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappe-

lijk werk (SMW) in de regio Haaglanden. Het doel is om kinderen en jongeren 

te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de 

hulpvraag. Samen met u, school en de leerling bepalen wij welke vorm van 

hulp het beste past. Samenwerken en het  bieden van passende zorg, vormen 

de basis van onze inzet.  

Werkwijze 

Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam van de 

Prins Florisschool.  Ik ondersteun uw kind bij problemen op emotioneel of soci-

aal gebied. Ik neem daarvoor altijd contact met u op. Ook kunt u zelf om een 

gesprek verzoeken of vragen om advies en informatieve. De hulp is kortdu-

rend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit: 

Individuele begeleiding van het kind 

Ondersteuning aan de ouders 

Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Kelsey Schouten 
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