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

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het is alweer november! Wat gaat de tijd toch snel!
Nog even en het jaar zit er alweer op. Vanaf 2019 zijn we van plan om
geen nieuwsbrief meer te versturen in deze vorm. We willen vanaf januari
2019 alle informatie (als losse berichten) delen via Social Schools zodat
dit ook beter leesbaar is. Bijna alle ouders hebben zich inmiddels hiervoor
aangemeld.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, kunt u dit nog doen!

Lianne Leukfeldt - van Hermelen
Adjunct-directeur

Vervanging
Een aantal keer hebben we te maken gehad met ziekte of afwezigheid
van leerkrachten. We doen in deze gevallen ons uiterste best om een
passende oplossing te vinden. Het lukt ons echter niet altijd om een
vervanger te vinden die de groep over kan nemen. Het kan dus voorkomen dat een groep verdeeld moet worden over de andere klassen. In het
uiterste geval zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen, maar dit
proberen we te allen tijde te voorkomen.
Kennismakingscursus judo en dans
De kennismakingscursussen van judo en dans zitten erop. Veel kinderen
hebben met plezier meegedaan aan de lessen. Er zijn een heleboel kinderen die nu ook doorgaan met de reguliere lessen.
Binnenkort wordt er een overzicht op SocialSchools geplaatst zodat duidelijk wordt bij welke lessen nog ruimte is voor andere kinderen om in te
stromen. Een lesje meedoen om uit te proberen kan altijd, hiervoor kan
contact opgenomen worden met meester Martijn via info@joyus.nl

Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Als afsluiter van de Kinderboekenweek hebben we een voorleeswedstrijd gehouden met alle klassenwinnaars van de groepen 5 t/m 8. Het
was best een beetje spannend om voor een jury (juf Lianne, juf Elise en
juf Marjolijn) voor te lezen,
maar wat heeft iedereen
het goed gedaan. Er werd
rustig voorgelezen en veel
kinderen gebruikten verschillende stemmetjes bij
de personages. De één las
een heel spannend boek
en de ander juist weer een
grappig boek.
We vinden het fijn om te
zien dat er zoveel kinderen
enthousiast zijn over lezen en op deze manier willen laten horen hoe
goed ze al kunnen voorlezen.
Anika uit groep 7b heeft de voorleeswedstrijd gewonnen, knap gedaan!
De Bruna bonnetjes actie heeft 168,26 euro opgeleverd en hiervan kunnen we een aantal mooie boeken voor de school!
Stichting Happy Days
Op woensdag 7 november komen enkele vrijwilligers van stichting Happy Days in alle klassen een presentatie en informatie geven over het
goede doel van dit schooljaar en ze zullen de kinderen enthousiasmeren om mee te doen met de spaaractie.
Van 7 t/m 20 november wordt er in iedere groep gespaard om zoveel
mogelijk T-shirts te sponseren. Het liefst zien we natuurlijk dat alle 60
kinderen de T-shirts bekostigd krijgen. Eén T-shirt met opdruk kost €
10,00. We hopen dat iedere klas een paar T-shirts voor zijn rekening
gaat nemen.
Hoeveel kunnen wij er met elkaar gaan verzorgen? Kunnen we op uw
medewerking rekenen!
Joyce en Marjory (OR) en juf Lidy

Sinterklaas
Sinterklaas is alweer bijna in het land.
Hierbij de informatie voor de komende
tijd.
Versieren
Vrijdagavond 16 november zullen we de
school gaan versieren. Wij hebben hierbij veel ouders nodig om de
school weer in Sinterklaassferen te brengen. Aanmelden kan binnenkort
via een strookje bij de leerkracht of via Ouderraadpfs@gmail.com
Dankzij u kunnen we er elk jaar weer een gezellig feest van maken!

Schoen zetten
Op dinsdag 27 november mogen alle kinderen van de school hun
schoen zetten in de klas. De dag ervoor mogen ze al hun schoen inleveren bij de juf/meester.
Graag deze schoen, van de groepen 1 tot en met 4, voorzien van naam
en groep.

Lootjes trekken groep 5 t/m 8
We willen u als ouders/verzorgers vragen om van te voren met uw zoon
of dochter te bespreken wat zij op hun lootje kunnen schrijven. De kinderen mogen een cadeau kopen van minimaal 4 en maximaal 5 euro.
De nadruk moet liggen op het cadeau en niet op het snoepgoed.

Ontvangst 5 december
Omdat de andere scholen in de buurt ook het Sinterklaasfeest vieren, openen wij onze deuren al om 8.20 uur!! Wij zetten onze ingang
bij het hoofdgebouw af en vragen u gebruik te maken van de zij-ingang.
Om 9:00 uur verzamelen alle klassen op het plein tussen het hoofdgebouw en de flat. Ouders zijn natuurlijk ook welkom. U wordt verzocht
zich achter de kinderen te verzamelen.

Alle groepen zijn deze dag gewoon op de normale tijd uit.
We gaan er met z’n allen weer een fijne en
leuke dag van maken!

De Sinterklaascommissie
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