9 februari 2018

1
12

12 – 16 februari: KANJERWEEK ‘Samen Spelen’
Op maandag 12 februari openen we de week met een workshopdag van
Drum4fun. Op deze dag zal Drum4fun ons meenemen in de wereld van Afrikaanse muziek, zang en dans. Elke groep krijgt een workshop van professionele muzikanten en dansers. Om 14.00 uur is er een voorstelling waaraan alle groepen een
bijdrage leveren. De voorstelling is in de grote gymzaal. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! De grote gymzaal kunt u bereiken via de trap
naast kinderdagverblijf Het Meeuwennest.
Voor de voorstelling is het leuk als de
kinderen van dezelfde groep gekleed
zijn in de volgende kleur:
groep 1/2 rood en roze
Groep 3 groen
Groen 4 oranje
Groep 5 blauw
Groep 6 geel
Groep 7 zwart
Groep 8 wit
Na het succes van vorig jaar, organiseren we op dinsdagmiddag 13 februari
weer een groepsdoorbrekend spelletjescircuit. Gezelligheid kent geen tijd op de
Floris!
Op woensdag 14 februari is het Valentijnsdag. Voor die dag hebben we een verrassende activiteit bedacht!
We hebben ook gedacht aan het samen buitenspelen. Op donderdag 15 februari krijgen alle groepen extra buitenspeeltijd. Niet om te voetballen of om bij te praten maar om samen ouder- of nieuwerwetse spelletjes te doen.
We sluiten de week af met een heuse Kanjerdisco op vrijdag 16 februari. Deze
disco wordt voor ons verzorgd door de leerlingenraad.
Uiteraard wordt er deze week in de klas elke dag extra aandacht besteed aan
lessen en oefeningen uit de Kanjertraining.
We hebben er zin in!
Expertisegroep Sociaal Pedagogisch Handelen

Stroopwafels voor het goede doel
Voor ons goede doel van dit schooljaar
“het Ronald Mc Donald Kinderfonds” starten we weer een actie. De verkoop
van 10 Goudse Stroopwafels per pakje à € 2,50 en setjes van 3 pakjes voor
€ 7,00.
Uw kind heeft het bestelstrookje mee naar huis gekregen, waarop u kunt aangeven hoeveel pakjes u wilt kopen. Denkt u aan opa’s, oma’s en buren? Het
ingevulde strookje met het gepaste contante geld wordt ingeleverd bij de leerkracht voor 16 februari a.s.
Op dinsdag 20 februari worden de vers gebakken stroopwafels afgeleverd en
’s middags uitgedeeld aan de kinderen.
We hopen veel pakjes te verkopen, want de winst komt ten
goede aan het Ronald Mc Kinderfondshuis in Leiden.
Altijd lekker en komt vast goed van pas met de voorjaarsvakantie voor de deur. Alvast onze dank.

Met vriendelijke groet,
Jacintha, Marjory (OR)
Juf Lidy
Gevonden voorwerpen
Handschoenen kwijt? Sjaal? Winterjas? Wij hebben verschillende exemplaren
in de aanbieding. De gevonden voorwerpen worden verzameld op het hoofdgebouw (vraag aan juf Sandra of juf Luka) en op de flat, in het halletje van de
tweede verdieping.

Bericht van de medezeggenschapsraad
Op 11 januari jl. kwam de medezeggenschapsraad (MR) van de Prins Floris
bijeen. Door de MR is ingestemd met de begroting 2018, die door de directie
was voorgelegd. We hebben gesproken over de jaarplanning; welk onderwerp
wanneer besproken wordt komend jaar. Daarnaast hebben we gesproken over
de overlast van hondenpoep rondom de school en over de wens om het
schoolplein als rookvrij aan te merken. Aangezien die laatste twee onderwerpen de openbare ruimte betreft, zullen we deze twee punten opnemen met de
gemeente Zoetermeer.
Voor vragen, informatie of suggesties, neem contact met ons op via
mr@floris.unicoz.nl of spreek ons aan.
Jolanda van Nus, Daan van Diemen, Rene Prins, Annemiek Wempe,
Berna Slebe en Daphne Lureman

Verkeersveiligheid op school
Wilt u ook dat uw kinderen veilig naar school kunnen? Bij team Handhaving
komen veel meldingen van verkeerd geparkeerde auto’s bij scholen binnen.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Team Handhaving staat elke dag bij verschillende scholen in Zoetermeer om hierop te handhaven. Ook op uw
school komen we langs. Wat doet u om de verkeersveiligheid te vergroten? Zo
zorgen we samen voor de veiligheid van de kinderen.
Werkwijze
Team Handhaving probeert in één week alle scholen in Zoetermeer te bezoeken voor controles. Het gaat niet om het uitdelen van bekeuringen. Het doel is
om het probleem te stoppen voor de veiligheid en leefbaarheid rondom scholen. Op scholen observeren we eerst de verkeerssituatie en kijken wat goed
gaat en wat niet. Graag spreken we de mensen aan die het goede voorbeeld
geven. Goed voorbeeld doet goed volgen! Daar waar het mis gaat, waarschuwen we eerst. De gegevens komen in ons systeem en bij herhaling van dezelfde overtreding volgt een bekeuring.
Wat kunt u doen?
Wij raden ouders aan wat eerder van huis te vertrekken en de auto verder in
de wijk te parkeren of vaker met de fiets te komen. Zeker als het droog weer
is. Vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar we blijven dit wel adviseren. Ziet u zelf gevaarlijke situaties? U kunt dit melden bij team Handhaving
via 14 079. Of spreek elkaar aan.

Graag tot ziens op school! Volg ons op twitter
@THHZoetermeer, Instagram thhzoetermeer en Facebook Team Handhaving.

Met vriendelijke groet,
L. Fons
(Lisanne)
Toezichthouder openbare ruimte, Team Handhaving
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH)
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