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Vervangingen groepen 3A, 3B, 4A en 7A 

Het is tegenwoordig een hele puzzel om goede vervangers te vinden voor een 

zieke leerkracht of voor een juf die met zwangerschapsverlof gaat.                   

We zijn erg blij dat dit gelukt is. 

Juf Daniëlle (groep 3B) gaat op 28 maart met zwangerschapsverlof. Zij wordt 

vervangen door juf Josephine (groep 4A). Het verlof duurt tot de zomervakantie. 

Juf Josephine gaat eerst fulltime werken en zal later geholpen worden door juf 

Charlotte.  

Juf Josephine (groep 4A) wordt vervangen door juf Pascale Gruijs (4 dagen) en 

juf Tamara (de maandagen). 

Juf Karin Mathot zal vanaf 28 maart fulltime voor groep 3A staan.  

Juf Lilian (groep 7A) wordt vervangen door juf Ilonka (‘s morgens) en juf Guillian 

(‘s middags). Zij blijft nauw betrokken bij de groep en is aanwezig om deels te re-

integreren.  

 

Engelse dag op de Prins Florisschool  

Op 11 januari heeft de expertisegroep Engels van de Prins Florisschool i.s.m. de 

sectie Engels van het ONC Parkdreef een Engelse dag georganiseerd.                  

Het was een groot succes. 50 leerlingen van het ONC, van 1 MAVO tot 6 VWO, 

hebben 's morgens diverse lessen voorbereid en gegeven.                                

Groep 7/8 deed mee het een heus taaldorp! Een geweldige mogelijkheid om de 

spreekvaardigheid eens uitgebreid te oefenen.  

Wat ons en wat het ONC betreft, een activiteit die voor herhaling vatbaar is.    

Volgend jaar dus weer!             Meer foto’s op onze Facebooksite. 

 

 



 
Mailmigratie 
 
Op vrijdag 2 februari a.s. vanaf 09:00 uur vindt er een mailmigratie plaats. Dit heeft 
tot gevolg dat op deze dag en het weekend daarop de mail niet beschikbaar is. Van-
af maandag 5 februari is de nieuwe mailomgeving beschikbaar. 
 

Aanmelden jongere broertjes en zusjes 

Overweegt u een jonger broertje of zusje die volgend schooljaar vier jaar wordt aan 

te melden als leerling van onze school, dan willen we u vragen dit alvast te doen. 

Dan kunnen wij hier rekening mee houden wat betreft de groepsplanning van vol-

gend  schooljaar! Alvast bedankt. 

 

Opening Stadhuis-Forum: feest voor het hele gezin! 

De open dagen van het nieuwe Stadhuis-Forum op 26 en 27 januari zijn een feestje 

voor het hele gezin! Laat je kinderen zien hoe het er aan toe gaat bij een huwelijks-

voltrekking, of geniet samen van een mooi verhaal tijdens het voorleesontbijtje door 

een wethouder. Ga met andere ouders in gesprek over het ouderschap, volg een 

muziekworkshop met je kleintje(s) of een creatieve workshop in het E-Lab, kom kij-

ken naar demonstraties streetdance en freerunning, of geniet van de theatervoor-

stelling ‘Juwelen Oma’. Dit en nog veel meer leuks staat je te wachten op 26 en 27 

januari. We ontmoeten je graag in het Stadhuis-Forum! Kijk voor het programma op  

www.forumzoetermeer.nl 

 

Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden 

Na de voorjaarsvakantie start een training voor de Dappere Dino’s en de Stoere 

Schildpadden. Beiden trainingen zijn bedoeld voor kinderen met de basisschoolleef-

tijd met ouders die gescheiden zijn of in scheiding liggen. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij de Intern Begeleiders  

Annemiek Vrins en Gertruud Sieben 
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