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Hazerswoudestraat 250
2729 CN Zoetermeer
tel: 079-3315022
Directie: Annette Mulder & Lianne Leukfeldt
Email: directie@floris.unicoz.nl
Website: www.floris.unicoz.nl

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het einde van het schooljaar is in zicht. De kinderen van de groepen 8 zijn op kamp
geweest en druk bezig met de voorbereidingen van de eindmusical.
Ook zijn we druk bezig met de groepsindeling van komend schooljaar. We zitten nu
midden in het proces en zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s in verband met de
uitbreiding die mogelijk is geworden door het werkdrukakkoord en door de mobiliteit
van collega’s. Mocht u leerkrachten kennen die een leuke baan zoeken, laat ze dan
contact opnemen met de directie van de school.
Mocht u zelf een onderwijsbevoegdheid hebben en het leuk vinden om af en toe in
te vallen, dan horen we dat ook heel graag!
Met vriendelijke groet,
Annette Mulder & Lianne Leukfeldt
Social Schools
Al 227 ouders hebben zich aangemeld bij Social Schools. Via Social Schools worden al veel berichten gedeeld en informatie verspreid. We zijn nog aan het kijken
hoe we Social Schools in kunnen zetten ter vervanging van de Nieuwsbrief, maar
hier zijn we nog niet helemaal uit. Voorlopig blijven we het nog op beide manieren
doen (via de mail en via Social Schools).
Mocht u vragen hebben over Social Schools dan kunt u mailen naar juf Annemiek:
ict@floris.unicoz.nl
Rookvrije omgeving
Op initiatief van de medezeggenschapsraad
(MR) van de Prins Florisschool zijn borden besteld en inmiddels opgehangen bij de ingang
van het schoolplein en de flat. De borden geven aan dat het schoolplein en de leefomgeving rond de school rookvrij dient te zijn. Voor
onze kinderen vinden wij het erg belangrijk dat
het schoolplein en de leefomgeving rond de
school rookvrij zijn. Wij hebben de tip ook gegeven aan de scholen rondom de Prins Floris,
zodat hopelijk de gehele schoolomgeving rookvrij kan worden.
Mochten jullie nog vragen hebben, spreek ons
gerust aan via mail (mr@floris.unicoz.nl) of
persoonlijk op het schoolplein.

Schoolvakanties 2018 - 2019
Voor het nieuwe schooljaar zijn de schoolvakanties vastgesteld. Hier komen
maximaal nog 2 studiedagen bij, waarvan de datum nu nog niet bekend is.
Wanneer wij deze data weten, dan zullen wij dit direct aan u melden.


Zomervakantie – 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018



Herfstvakantie – 22 t/m 26 oktober 2018



Kerstvakantie – 24 december 2018 t/m 4 januari 2019



Voorjaarsvakantie – 25 februari t/m 1 maart 2019



Paasvakantie – 19 t/m 22 april 2019



Meivakantie inclusief Koningsdag – 23 april t/m 3 mei 2019



Hemelvaart – 30 en 31 mei 2019



Pinksteren – 10 juni 2019



Zomervakantie – 22 juli t/m 30 augustus 2019

Kleutertoetsen
Komend schooljaar worden er bij de kleuters geen kleutertoetsen meer afgenomen. Door middel van observaties van de leerkracht hebben we zicht op de
ontwikkeling van de kleuters en kan het onderwijs zo nodig worden bijgesteld.
Het observatie-instrument ‘Leerlijnen’ geeft ons een goed beeld van wat de
kinderen al wel beheersen en nog moeten leren. Kleutertoetsen zijn niet verplicht en ook levert het toetsen van de leerlingen spanning op. Om deze redenen hebben we besloten te stoppen met het afnemen van de kleutertoetsen.
Typetuin
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken
sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) hebben leren typen.
Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek
wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor ene kind als een
mooi, leesbaar handschrift.
Als school hebben we ons geregistreerd bij ‘Typetuin’ waar een online typecursus gevolgd kan worden. In het nieuwe schooljaar krijgen we hier een
schoolgebonden kortingscode voor waarmee u een rechtstreeks via typetuin.nl
de cursus (voor thuis) met korting kunt bestellen. U betaalt dan €65 in plaats
van €120.
Zodra wij de code hebben ontvangen zullen we deze in de nieuwsbrief en op
Social Schools vermelden.
Koningsloop
De voorlopige tussenstand van de
koningsloop is op dit moment:

€ 6705,79
Wat een prachtig bedrag is het nu al!
In de volgende nieuwsbrief zullen we
het definitieve bedrag vermelden.

Westerparkdag zondag 27 mei. ”Feest in het Park”
Op zondag 27 mei viert Zoetermeer voor de zevende keer de Westerparkdag.
Op deze landelijke Dag van het Park staat het Westerpark in het zonnetje. Dit
jaar heeft de Westerparkdag een extra feestelijk karakter omdat de natuurtuin
40 jaar bestaat en het IVN afdeling Zoetermeer hun 40 jarig bestaan vieren.
Ook dit jaar worden zijn er zowel voor kinderen als voor volwassen diverse leuke workshops en excursies georganiseerd.
Om 12.00 uur vindt de opening plaats; de heer Ad de Waal Malefijt, divisiemanager Dunea en wethouder Robin Paalvast zullen samen de 5e Openbare DUNEA Drinkwatertappunt in Zoetermeer in Westerpark in gebruik nemen.
Van 12.15-16.00 uur vinden er allerlei activiteiten plaats voor jong en oud,
nestkastjes timmeren, feesthoedjes maken, de schapen in het park worden
geschoren, een ritje maken in een koets of op een pony, deelnemen aan een
rondleiding in de natuurtuin of een safari en circusworkshops. Er is ook informatie over diverse projecten o.a. Nieuwe Driemanspolder en een fototentoonstelling.
Het Westerparkdag is georganiseerd door Het IVN Zoetermeer e.o. en de
Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer in samenwerking
met gemeente Zoetermeer. Dit jaar doen ca 40 (natuur, milieu, maatschappelijke) organisaties of verenigingen en bedrijven mee zoals: Piëzo, projectbureau
Nieuwe Driemanspolder, Dunea, Het Fluitschip en Glijnis.
De Westerparkdag vindt plaats in het hart van het Westerpark, omgeving ’t
Westpunt en de Natuurtuin, strook schapenweide tot aan het speelveld
(Ganzenweide)
De Westerparkdag is onder meer mogelijk gemaakt door gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Zoetermeerfonds en Floravontuur.
Kijk voor meer informatie op: www.ivnzoetermeer.nl.
Music Kids
Voor kinderen vanaf 8 jaar
Wordt uw kind ook zo blij van
muziek? Dan is er natuurlijk
niets leuker dan zelf muziek
maken. Muziekvereniging
Harpe Davids biedt daarom
een (bijna gratis) kennismakingscursus aan!
In 5 lessen leren we de beginselen van de muziek en maken we kennis met
diverse instrumenten zoals dwarsfluit, klarinet, trompet, snaredrum, xylofoon
en vele anderen. Uiteraard worden deze ook uitgeprobeerd en oefenen we leuke eerste liedjes! Kortom een leuke manier om kinderen spelenderwijs kennis
te laten maken met muziek!
Wanneer:

Dinsdagavond 22 mei t/m 19 juni 2018

Tijd:

18.30u – 19.30u

Waar:

MusicDome, van der Hagenstraat 22D

Kosten:

€5 per kind

MELD UW KIND NU AAN! Aanmelden kan bij Elise Hakkennes:
musickids@harmonieorkestzoetermeer.nl
Voor meer info kijk op www.harmonieorkestzoetermeer.nl

Schoolfoto’s
Volgende week woensdag en donderdag is de schoolfotograaf op school om
alle kinderen op de foto te zetten.
Op donderdag worden de groepsfoto’s gemaakt door de fotograaf. Wilt u niet
dat uw kind op de groepsfoto met de hele klas, wilt u dit dan voor woensdag
melden (graag via de mail) bij de groepsleerkracht van uw kind?
Bericht van de fotograaf:
Beste ouders en verzorgers,
Woensdag 30 mei en donderdag 31 mei worden er weer schoolfoto’s gemaakt.
Woensdag 30-5 op inschrijving: Vanaf 12.30 uur bent u welkom met de kleintjes van thuis voor de gezinsfoto!
We maken van elk kind een minireportage met een whitewash houten achtergrond. Na ongeveer 14 dagen krijgt u de inlogkaartjes via school.
AANBIEDING : 4 vellen voor € 12,50
Bestellingen en pakketpost gaan meteen naar het huisadres.
Online bestellen: https://bestel.rdfoto.nl. U kunt al bestellen vanaf € 4,00
Digitale bestanden, canvasdoeken, print op hout en aluminium, funproducten
om te geven of te krijgen: mok, onderzetter, placemat of sleutelhanger
Afdrukken in alle formaten: kleur, zwart/wit en sepia.
Vragen en informatie: vragen@rdfoto.nl, 035-8880086 tussen 11.00-13.30 uur.
Privacybeleid
Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Op de Prins Florisschool zijn we al langere
tijd bezig om ons hierop voor te bereiden.
•

We hebben een nieuw privacyreglement opgesteld. Hierin staat hoe de
school omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen. Zo is het
vastleggen en gebruik van persoonsgegevens beperkt tot informatie die
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Ook kunt u hierin lezen wat
de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement wordt
vóór de zomervakantie gepubliceerd op de website van ons schoolbestuur Unicoz (www.unicoz.nl).

•

We zijn bezig met het opstellen van een nieuw e-mail en social media
protocol. Deze wordt binnenkort op de website van de school gepubliceerd.

•

Met leveranciers van digitaal leermateriaal en andere organisaties die
persoonsgegevens van ons ontvangen, hebben we afspraken gemaakt
die in lijn zijn met de nieuwe wet.

•

Wij publiceren alleen nog foto- en videomateriaal van uw kind als wij
daarvoor uw toestemming hebben.



Unicoz heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd en deze
is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij gaat intern toezicht
houden op de omgang met persoonsgegevens.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contactopnemen met Annemiek Vrins ict@floris.unicoz.nl

Berichtjes van vertrekkende collega’s

Beste ouders,
Wat heb ik getwijfeld, maar ik heb toch besloten de stap te zetten: ik ga de
Floris na 12 jaar verlaten! Het is tijd voor een nieuwe uitdaging op fietsafstand in
plaats van een lange reistijd.
Mijn nieuwe school is de Comenius in een multiculturele wijk in Den Haag. Ik
heb er veel zin in, maar ik vind het uiteraard ook heel spannend! Mijn juffenbestaan is hier begonnen: van invalwerk via LIO-stage naar full-timer om hier
uiteindelijk als part-timer met veel plezier te werken. Ik weet wat ik achter laat:
ouders en kinderen die ik ken en een geweldig team... Het voelt als verhuizen!
Alle kinderen die in mijn klas hebben gezeten wil ik bedanken voor de leuke
schooljaren en alle ouders voor hun vertrouwen.
Al een aantal keer ben ik oud-leerlingen tegengekomen die inmiddels aan het
werk zijn, dus wellicht tot ziens!
Juf Pascalle

Met ingang van volgend schooljaar ga ik werken op het ONC Parkdreef. Ik word
daar mentor van een brugklas en docent Nederlands en aardrijkskunde.
Na bijna 15 jaar op de Floris te hebben gewerkt ben ik toe aan iets anders, een
nieuwe werkomgeving en een nieuwe uitdaging. Ik denk dat ik mijn passie voor
onderwijs verder kan ontwikkelen in het voortgezet onderwijs.
Het lijkt me leuk om oud-leerlingen en toekomstige leerlingen van de Floris daar
nog eens te ontmoeten en wellicht les te mogen geven. Ik heet dan niet meer juf
Karin, maar mevrouw Schoenmaker.
Een nieuwe baan en een nieuwe naam
Veel gezondheid en tot ziens!
Karin Schoenmaker

Vertrek Edmund Jansen naar Paulusschool
Na een leuk en leerzaam jaar op de Prins Florisschool, heb ik besloten om volgend jaar terug te keren naar de Paulusschool. Vorig jaar kon ik daar (door
krimp van de school) als laatste binnenkomer niet blijven, maar inmiddels is er
weer ruimte ontstaan.
Ik wil iedereen vast bedanken voor de prettige samenwerking en het prettige
contact in het afgelopen jaar.
De groep 6B, de ouders en mijn collega`s ga ik zeker missen en verder wens ik
iedereen alle goeds toe.
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