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14 september 2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De eerste drie weken zitten erop! De kinderen zijn inmiddels gewend aan 

de nieuwe groepen, nieuwe juffen of meesters en het nieuwe plekje in de 

klas.  

De informatieavonden zijn druk bezocht en ik heb voornamelijk positieve 

geluiden gehoord van ouders! 

Nog even en de kinderen van groep 1 t/m 7 gaan op schoolreisje, donder-

dag 27 september is het zover. Veel kinderen kijken hier nu al naar uit.  

In de eerste weken hebben we helaas al te maken gehad met zieke     

leerkrachten, er heerst vanalles op het moment. We proberen dit zo goed 

mogelijk op te lossen maar de mogelijkheden zijn beperkt. Mocht u een 

onderwijsbevoegdheid hebben en het leuk vinden om af en toe in te vallen 

op de Prins Florisschool, dan ga ik graag met u in gesprek om de moge-

lijkheden te bespreken! 

Lianne Leukfeldt - van Hermelen 

Adjunct-directeur 

 

10 minutengesprekken  

In de vorige nieuwsbrief heeft nog een foutje gestaan. De 10 minutenge-

sprekken stonden daar op 21 en 26 maart. Dit klopt echter niet. De juiste 

data zijn: 7 en 12 maart 2018. 

 

Verjaardagen op school 

De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen vanaf dit schooljaar hun verjaardag 

alleen in de klas vieren. Zij zullen niet meer de klassen rond gaan om bij 

de andere juffen en meesters te trakteren. Wel krijgen de kinderen een 

mooie verjaardagskaart waar de juffen en meesters iets op schrijven.   

Deze legt de juf en meester in de teamkamer zodat iedereen er iets op 

kan schrijven. De volgende dag kan deze mee naar huis worden geno-

men. 
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Hazerswoude straat 250 

2729 CN Zoetermeer 

tel: 079-3315022 

Directie: Annette Mulder & Lianne Leukfeldt 

Email: directie@floris.unicoz.nl  

Website: www.floris.unicoz.nl  



 

Judo 

Goed nieuws… De eerste judo-groep voor de onderbouw zit al vol, en 

we zijn nog niet eens begonnen. 

Om deze reden wordt er nóg een kennismakingscursus gegeven voor 

de groep 1 t/m 4, maar dan op de donderdag! 

Twijfel dus niet langer, want dit is een superaanbod! 

De andere les, voor de groepen 5 t/m 8 zit bijna vol, maar er zijn nog 

een paar plekjes vrij - opgeven kan dus nog via info@joyus.nl  
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