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14 december 2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Dit is de laatste nieuwsbrief die u van ons zult ontvangen. Vanaf het   
nieuwe schooljaar zullen berichten via Social Schools verstuurd worden 
om zo de leesbaarheid van de berichten te vergroten.  

Graag zouden wij u willen vragen om tijdens de kerstvakantie een oogje in 
het zeil te houden rondom de school.  

Tijdens de jaarwisseling maakt beveiligingsbedrijf Trigion gebruik van   
onze school als steunpunt zodat zij bijvoorbeeld pauze kunnen houden. 
Het kan dan zo zijn dat u ‘s nachts mensen in de school ziet.  

Wie zou voor ons de gele basket op het schoolplein er af kunnen halen? 
Wanneer deze blijft hangen, ben ik bang dat er niet veel van over blijft…  

Tot slot wil ik u, ook namens het team, alvast fijne dagen toewensen en ik 
wens u allen een voorspoedig en leerzaam 2019! 

 

Lianne Leukfeldt - van Hermelen 

Adjunct-directeur 

 

Onze vakleerkracht muziekonderwijs stelt zich voor... 

Mijn naam is Marieke van der Meij. Na een jaar of tien weg te zijn ge-
weest, ben ik weer terug op de Prins Florisschool. Niet meer als groeps-
leerkracht maar als vakleerkracht muziek. Met veel plezier geef ik op de 
dinsdagen muzieklessen.  

Op dit moment in 
de groepen 1 t/m 
4 en vanaf       
februari ook aan 
de bovenbouw. In 
de lessen zingen 
we veel en leren 
we op  verschil-
lende instrumen-
ten te spelen.           
Daarnaast is      
er  ook aandacht 
voor bodypercus-
sie, beweging en 
dans. 
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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  



 

 

Naamverandering: Denkkracht wordt Breinwerk 

 
In de afgelopen periode hebben wij, de expertise groep Talent, gemerkt 
dat er verwarring is ontstaan over de benamingen van de interventies: 
Denkwijs en Denkkracht.  
Wat is wat, voor welke leerlingen is de interventie bedoeld en waar en 
hoe vaak vindt deze plaats.  
 
Om deze verwarring te voorkomen bij alle betrokkenen; ouders, leer-
lingen en leerkrachten, is de expertisegroep Talent op zoek gegaan 
naar een andere naam zodat het voor allen gemakkelijker wordt om de 
twee interventies uit elkaar te houden.  
Onderstaand een korte omschrijving van beide interventies, meer infor-
matie is te vinden op de website van onze school  
 
BREINWERK 
De naam Denkkracht komt te vervallen. De interventie 
wordt vanaf januari 2019 Breinwerk genoemd.  
Breinwerk vindt plaats op onze school, 1 uur in de week buiten de 
groep en daarnaast in de eigen klas. 
Bij Breinwerk worden de leerlingen uitgedaagd middels projecten met 
als doel de talenten van de leerlingen zoveel mogelijk tot ontplooiing te 
laten komen.  
Bij Breinwerk wordt voornamelijk aan de executieve functies gewerkt. 
Deze worden door de leerkrachten in kaart gebracht. 
De interventie is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Aan-
melding vindt plaats na gezamenlijk overleg door leerkracht en IB en na 
instemming van de ouders.  
 
DENKWIJS 
Denkwijs is een bovenschools programma van Unicoz voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen, die belemmerd worden in hun leer- en of soci-
ale ontwikkeling op school.  
Deze leerlingen hebben een zogenoemde hulpvraag met betrekking 
tot deze ontwikkeling, gedurende 1 jaar wordt aan de hulpvraag. De in-
terventie is gedurende 1 jaar , gemiddeld 3 ochtenden in de maand. 
Deze bovenschoolse interventie is gesitueerd op de Prins Florisschool 
voor alle leerlingen van de Unicoz scholen uit de groepen 1 t/m 4.  
Voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is deze interventie gesitueerd 
op het ONC. 
Meer informatie over de interventie Denkwijs is te vinden op de site van 
de Basisscholen van de Stichting Unicoz Onderwijsgroep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naschools aanbod—Muziekles  

Mijn naam is Johan Nühn,  

eigenaar van en docent bij  

Guitarmate muziekscholen 
met vestigingen in Waterin-
gen en Zoetermeer.  

Ik heb ruime ervaring in het 
geven van muzieklessen aan 
jong en oud. Geduld, empa-
thie, humor, passie, kennis 
en plezier zijn mijn eigen-
schappen in mijn rol als do-
cent/muzikant.  

Muziek maken is een belevenis die voor iedereen moet gelden.  

Volgens een speciaal door ons ontwikkelde AMV cursus kan er voor uw 
kind, via beproefde les methodieken, een basis worden gelegd in de 
muziek.  

Na deze cursus kan uw kind een keuze maken in welk instrument zij of 
hij zich verder wil bekwamen en zal tevens ervaren dat muziek maken 
een sociaal aspect is.  

Algemene muzikale vorming  

Algemene muzikale vorming wordt aangeboden in de volgende verschil-
lende leeftijdsgroepen: 5-7 jaar / 8-10 jaar / 10-12 jaar  

Het betreft 5 groepslessen van 40 minuten, die na schooltijd worden ge-
geven  

De laatste les wordt gegeven op onze muziekschool waarbij de verschil-
lende muziekgroepen worden doorlopen.  

AMV is erop gericht om kinderen zich thuis te laten voelen in het maken 
van muziek. Er wordt aandacht besteed aan ritme, melodie, vorming 
van het muzikaal gehoor en het begrip notenschrift.  

 

 

De AMV muzieklessen vanuit Guitarmate muziekschool  gaan  op 
dinsdagmiddag 15 januari starten. Wilt u uw kind hiervoor opgeven 
dan kan dat via info@guitarmate.nl   
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