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16 november 2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Spannende tijden breken aan… Want zal de boot van Sinterklaas morgen 
wel aankomen??  

Dinsdag 20 november is er weer een ‘kom in de klas’. Heeft u zich al inge-
schreven om een kijkje te nemen in de klas van uw kind? Er zullen ver-
schillende activiteiten te zien zijn. Bij de ene klas kunt u zien hoe een re-
kenles gegeven wordt, bij de andere weer een muziekles… Het is leuk om 
te zien hóé er tegenwoordig lesgegeven wordt, dus: wees welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lianne Leukfeldt - van Hermelen 

Adjunct-directeur 

 

 

Joyus 

Joyus heeft zijn kennismakingslessen afgesloten op de 
Prins Florisschool, en met succes! De kinderen van de 
judo en dans hebben 4x mogen proberen om te kijken 
of zij de judo of dans leuk vonden. Vanaf nu zijn er  
vaste lessen op de donderdag en vrijdag voor de  
judolessen. Mocht je interesse hebben om een keer 
mee te willen doen, dan kan dat! Er mag gebruik  
gemaakt worden van twee gratis proeflessen.  
Meld je aan via info@joyus.nl. 
 

Overzicht judotijden: 

Donderdag:  15.00 – 16.00  groepen 5 t/m 8 
   16.00 – 17.00 groepen 1 t/m 4 
 
Vrijdag:  13.00 – 14.00 groepen 1 t/m 4 
 
Momenteel hebben we nog geen vaste danslessen op de woensdagmiddag, 
maar we gaan wel weer in januari kennismakingscursus doen van 3x voor € 15,-. 
Meld je ook hiervoor aan via info@joyus.nl 
Kennismakingscursus dans is op woensdag 9, 16 en 23 januari van 12.30 tot 
13.15 uur voor de groepen 1 t/m 4 en van 13.15 tot 24.25 uur voor de groepen 5 
t/m 8. 
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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  
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Info van onze leesspecialisten: 
 
Meer lezen 
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Logisch eigenlijk,  
want door te lezen maken kinderen kennis met nieuwe  
woorden en ‘boekentaal’, wennen zij aan de correcte spelling  
van woorden, oefenen zij – bewust en onbewust – strategieën  
voor begrijpend lezen en doen zij allerlei kennis op over de  
wereld.  
 
Wat blijkt uit onderzoek? 
Lezen heeft een positief effect op:  
• tekstbegrip 
• leesvaardigheid 
• woordenschat 
• schrijfstijl 
• spelling 
• kennis van grammatica 
• rekenvaardigheid 
 
 
Lezen en woordenschat 
Wie een kwartier per dag leest, leest per jaar meer dan een  
miljoen woorden. Als een lezer redelijk leesvaardig is en de  
teksten op goed niveau zijn, dan is die lezer in staat om zelf  
de betekenis te achterhalen van onbekende woorden die hij  
tegenkomt. Amerikaanse onderzoekers schatten dat lezers  
die een kwartier per dag lezen op deze manier 1.000 nieuwe  
woorden per jaar kunnen leren. Dat is een grote opbrengst  
voor de woordenschatontwikkeling van leerlingen. Alle reden  
dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren.  
 
 

Wie een kwartier per dag leest, 
kan zijn woordenschat uitbreiden  

met 1000 nieuwe woorden per jaar! 
 
 

Het belang van voorlezen 
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in 
de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van 
voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalont-
wikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze 
leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te pra-
ten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan 
de slag te gaan 
 
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgele-
zen worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie 
van het kind ook. 
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over 
de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe 
wereld om zich heen.  

 

  

  

  



Stichting Happy Days  

 

Op woensdag 7 november hebben enkele vrijwilligers van stichting Happy Days 

in alle klassen een presentatie en informatie gegeven over het goede doel van 

dit schooljaar. Wij hopen dat zij alle kinderen hebben kunnen  enthousiasmeren 

om mee te doen met de spaaractie.  

Zoals reeds eerder vermeld zal er vanaf 7 t/m 20 november in iedere groep 

gespaard worden 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 
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