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Hazerswoudestraat 250
2729 CN Zoetermeer
tel: 079-3315022
Directie: Annette Mulder & Lianne Leukfeldt

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Email: directie@floris.unicoz.nl
Website: www.floris.unicoz.nl

Op dit moment zijn we druk aan het puzzelen met de formatie van komend
schooljaar. We hebben een aantal nieuwe leerkrachten aangenomen die
zich in een volgende nieuwsbrief graag aan u voorstellen.
Omdat het nog niet allemaal rond is kunnen we verder nog geen uitspraken
doen over de indeling van het nieuwe schooljaar.
Zodra wij zelf de puntjes op de ‘i’ hebben gezet dan zullen wij u hierover informeren.
We kunnen u ook melden dat alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor
hun praktisch verkeersexamen, wat een kanjers!
Daarnaast kunnen we u ook bekendmaken wat het definitieve bedrag van de
koningsloop is… In totaal is €7939,59 opgehaald! Wat een prachtig bedrag!
Misschien heeft u het gehoord: er is een onderhandelingsakkoord voor het
primair onderwijs.
Mocht u willen weten wat hier in staat, dan kunt op de volgende link klikken:
https://www.aob.nl/nieuws/onderhandelaarsakkoord-cao-po-forsesalarisverhoging-acties-blijven-nodig/
Met vriendelijke groet,
Annette Mulder & Lianne Leukfeldt
Schoolreis groep 3 t/m 7
Op donderdag 27 september is
het zover! Dan gaan we met de
groepen 3 t/m 7 naar Duinrell.
We willen er u alvast op attent maken dat de kosten voor het schoolreisje
€25,- per kind zijn. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief met
daarin alle informatie.
U kunt ook dit jaar de bonnen van de Plus weer gebruiken. U kunt uw koopzegels inruilen voor een schoolreis bon ter waarde van € 8,-. Als u één bon
inlevert dient u nog € 17,- bij te betalen, bij twee bonnen € 9,- en bij drie bonnen € 1,-.
We kijken nu al uit naar een hele gezellige, zonnige dag!
De schoolreiscommissie

Sportdag groep 3, 4 en 5

Beste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,
Op woensdag 27 juni wordt de jaarlijkse sportdag gehouden voor de groepen
3, 4 en 5.
De kinderen krijgen een sportieve ochtend voorgeschoteld met verschillende
sport- en spelonderdelen. Wij hebben op deze dag uw hulp heel hard nodig!
Bent u in de gelegenheid om te helpen bij een groepje of een onderdeel?
Dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar maaike.sonneville@floris.unicoz.nl met uw naam, de naam van uw kind en de
groep. Graag uw reactie vóór 15 juni versturen. We streven ernaar om uw
kind bij u in het groepje in te delen, maar houdt u er rekening mee dat het
niet altijd mogelijk is. De sportdag begint om 8.45 uur en eindigt om 12.15
uur.
Alvast hartelijk bedankt!
Met sportieve groet,
De sportdagcommissie: Brigitte, Joyce, Wendy, juf Maaike en meester René

Berichten van de medezeggenschapsraad (MR)
Terugkoppeling vergadering MR Prins Floris
Op 29 mei jl. is in de medezeggenschapsraad van de Prins Floris gesproken
over de ambities voor het schooljaar 2018-2019 en de vacature in de medezeggenschapsraad met ingang van volgend schooljaar.
De MR wil voor het schooljaar 2018-2019 inzetten op:
1. Opvolging van vragen van ouders door de reactie, actie of antwoorden op
te nemen in de nieuwsbrief.
2. Onderzoeken of de Prins Floris het vignet ‘ Gezonde school’ kan krijgen,
op basis van onder andere rookvrije omgeving, kanjertraining, fruitdag, etc.
zonder taakverzwaring voor de leerkrachten.
Met ingang van volgend schooljaar ontstaat een vacature in de MR. De vacature is opgenomen in deze nieuwsbrief.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail
(mr@floris.unicoz.nl) of persoonlijk op het schoolplein

Vacature medezeggenschapslid MR Prins Floris
Per komend schooljaar is de MR op zoek naar een nieuw lid in de oudergeleding. Annemiek Wempe neemt aan het einde van het schooljaar
afscheid van de MR. Hierdoor is er een vacature ontstaan.
Als u mee wilt denken, adviseren en soms ook mee beslissen over verschillende schoolzaken, is dit uw kans. U heeft t/m 19 juni a.s. om u aan
te melden als kandidaat met uw motivatie en een foto. Dit kan via het
MR-mailadres: mr@floris.unicoz.nl. Indien er na sluiting van de termijn
meerdere kandidaten zijn, wordt er een verkiezing uitgeschreven. Alle
ouders krijgen dan een stembiljet. De kandidaten worden gepresenteerd in de nieuwsbrief van 22 juni a.s. U kunt dan stemmen tot 28 juni
a.s. 15.00 uur. De uitslag wordt begin juli bekend gemaakt.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR,
Berna Slebe (06-51316524) of via mr@floris.unicoz.nl

Uitnodiging opening van de talentenacademie
Op woensdag 13 juni 2018 is de opening van de talentenacademie. Zie
ook: www.piezotalentenacademie.nl

Leerlingtevredenheidpeiling
In maart hebben alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 meegewerkt aan de
leerlingtevredenheidpeiling. De resultaten zijn terug te vinden op: https://
www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9142/1100/Prins-Florisschool/
Leerlingtevredenheid
De leerlingen hebben verschillende vragen beantwoord over de sfeer op
school, over de lessen en leerkrachten.
In onderstaande afbeelding zijn de rapportcijfers terug te vinden. Cijfers
om trots op te zijn als school!

Toets woordenschat
De Prins Florisschool werkt nu al een paar jaar met de taalmethode
Staal en zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn hierover heel tevreden. De motivatie en de opbrengsten bij kinderen op het gebied van
spelling en woordenschat zijn verbeterd. De methode biedt voor zowel
spelling als woordenschat bij elk blok toetsen. De methode biedt de mogelijkheid om alle leerlingen goed te volgen in hun taalontwikkeling.

De Cito-toetsen die er zijn op het gebied van taal zijn grotendeels gemoderniseerd en hebben nu een 3.0 versie.
Dit geldt echter niet voor Cito Woordenschat, deze is van 2013 en biedt
verouderde woorden aan en de vraagstelling is niet meer relevant. Daarom heeft de taalexpertisegroep besloten om deze Cito niet meer wordt
afgenomen, vertrouwend op de deskundigheid van de leerkrachten en
het leerlingvolgsysteem van Staal.
KOM OOK BIJ DE JEUGDTANDVERZORGING!

Wist u dat de Jeugdtandverzorging Zoetermeer een kindvriendelijke praktijk is
waar de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar zich welkom voelen.
Wij leveren kwalitatief hoge tandheelkundige zorg in een rustige ontspannen
sfeer door een enthousiast team.
Voor peuters vanaf 2, 5 jaar hebben we speciale wengroepjes waarbij uw peuter
spelenderwijs kennis maakt met de tandarts. Ouders krijgen de nodige informatie, tips en trucks over o.a. poetsen, duim en speengedrag en voeding.
Groep 1 en 2: de kinderen komen op afspraak met ouders in onze Dental Car bij
school.
Groep 3 t/m 8: kinderen worden in groepjes naar de Dental Car gehaald voor
een uitgebreide poetsles, controle en fluoridebehandeling. Vanaf groep 4 worden de tanden en kiezen met tandplakverklikker gekleurd zodat ze zelf de eventuele overgeslagen plekjes kunnen zien.
Mocht er behandeling nodig zijn dan bieden wij de service om uw kind voor behandeling te halen en brengen van en naar school naar ons gezellige centrum
aan de Denemarkenlaan 2 te Zoetermeer. Dit uiteraard in overleg met de school
van uw kind.
Voor kinderen die wat moeite hebben met poetsen hebben we speciale poetsgroepjes op woensdag en vrijdagmiddag met wat tips voor een betere mondhygiëne.
In groep 6 wordt er gekeken of er een beugel nodig is. U wordt hiervoor uitgenodigd om met uw kind naar ons centrum te komen.
Ook middelbare scholieren voelen zich thuis bij de Jeugdtandverzorging.
Wij leren de kinderen alles over hun mondgezondheid.
Al onze service wordt vergoed door de basisverzekering. Wij declareren rechtstreeks zodat u niets hoeft voor te schieten.
Nieuwsgierig geworden?
Schrijf uw kind in via www.jtv-zoetermeer.nl
Of vraag de folder bij de basisschool van uw kind.
Telefonisch contact op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 079-3422877
Ons adres is:
Stichting Jeugdtandverzorging Zoetermeer
Denenmarkenlaan 2
2711 EL Zoetermeer

Email: info@jtv-zoetermeer.nl
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