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Themaweek  
 
De voorbereidingen voor de themaweek zijn in volle gang! De themaweek is 
van maandag 9 april tot en met vrijdag 13 april. Het thema is: Kunst. Op maan-
dag 9 april openen wij de themaweek op het plein van het hoofdgebouw. Komt 
u samen met uw kind(eren) ook even kijken van 08.30u-08.45u? Mocht uw zoon 
en/of dochter naar de gym gaan die ochtend kunt u wellicht eerst even een kijk-
je nemen op het plein en aansluitend naar de gymzaal lopen. De school start 
die ochtend gewoon om 08.45u. Mocht het onverhoopt regenen, dan kunt u met 
uw kind langs de verschillende klassen lopen. 
  
Op dinsdag 10 april mogen de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 verkleed 
komen als dier of een attribuut 
meenemen bv. een diadeem met 
oortjes, een staartje van een tij-
ger o.i.d. Met deze spullen gaan 
we in een kunstvorm aan het 
werk. 
  
Het belooft een leerzame en ge-
zellige week te worden! 
 
Namens de themaweekcommis-
sie; juf Laura, juf Ilonka, meester  
Edmund, juf Annemarie D. en juf 
Mirjam 
 
  
 
Social Schools  
 
In de week na Pasen ontvangt u een e-mail van Social Schools. Hierin wordt u 
uitgenodigd om informatie te ontvangen over de groep of groepen van uw kind 
en van de school in het algemeen. 
Om te zorgen dat we de ouder-app op een prettige manier gebruiken, hebben 
we een beleid gemaakt. Dit beleid is als bijlage toegevoegd bij de nieuwsbrief. 
Indien u de toestemmingsbrief nog niet heeft ingeleverd, verzoeken wij dit als-
nog te doen. Wanneer de brief niet is ingeleverd, plaatsen wij geen foto’s/
filmpjes van uw kind op Social Schools. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar ict@floris.unicoz.nl  
 
 

Mailadressen 
 
De nieuwsbrief komt dit keer op papier én digitaal. De reden hiervan is dat we 
niet van alle ouders de juiste mailadressen hebben. 
Wilt u alstublieft controleren of u de nieuwsbrief ook digitaal heeft ontvangen? 
Wanneer dit niet het geval is, dan hebben we dus niet uw juiste mailadres en 
wordt communiceren via Social Schools niet mogelijk. In dat geval kunt u con-
tact opnemen met Sandra Vogelaar, zij kan de mailadressen aanpassen. San-
dra is te bereiken via: sandra.vogelaar@floris.unicoz.nl   
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Verkeerssituatie rondom de school 

Welke ouder zou in het kader van verkeersveiligheid willen participeren in het     
verkeersoverleg dat wordt georganiseerd met ouders van de Trinoom en de Oost-
wijzer? Dit overleg gaat over de verkeersveiligheid rond de school en hierin wordt 
besproken hoe de veiligheid kan worden vergroot. Bent u geïnteresseerd, dan kunt 
u contact opnemen met Nikky van Rijnswou via: nik-
ky.vanrijnswou@oostwijzer.unicoz.nl  

 

Informatiebijeenkomst voor ouders 

Scheiden, hoe ingewikkeld kan het zijn?! 
Woensdag 11 april, 19.30 uur- 21.00 uur   
Ben je gescheiden of lig je in scheiding en vraag je je af: 
•    Welke stappen je moet nemen op juridisch gebied. 
•    Hoe je omgaat met de veranderende rol van ex partner naar collega ouder. 
•    Wat een scheiding voor een impact heeft op de kinderen en hoe je hen het  
     beste kunt begeleiden? 
•    Welke hulpverleningsmogelijkheden er zijn.  
Dan nodigt het Scheidingspunt je graag uit voor de informatiebijeenkomst op: 
Woensdag 11 april, van 19.30 uur tot 21.00 uur, in het FORUM, Stadhuisplein 1, 
Zoetermeer, 2e etage trainingsruimte 1 en 2.  
Voor meer informatie en aanmelden, kunt u een e-mail sturen naar: 
info@meerpunt.nl 

 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

In schooljaar 2018-2019 ontstaan er twee vacatures in de GMR. De GMR heeft in-
spraak op het beleid van Unicoz, dus op bovenschools niveau. Wilt u lid worden van 
de GMR, dan kunt u in bijgevoegde brief vinden hoe u zich kunt aanmelden.  
 

 

Vervanging 
 
De afgelopen tijd hebben we te maken gehad met uitval van leerkrachten en meest-
al hebben we dit zelf intern op kunnen lossen doordat collega’s uit andere groepen 
extra hebben gewerkt, of we konden voor een invaller zorgen.  
Afgelopen dinsdag konden we echter geen leerkracht regelen voor groep 8b en wa-
ren we genoodzaakt de ouders van deze kinderen te vragen of ze hun kind thuis 
konden houden. U begrijpt dat wij ook niet blij zijn met deze oplossing maar zagen 
geen andere mogelijkheid.  
We doen ons uiterste best om dit soort maatregelen te voorkomen in de toekomst 
maar kunnen u niet garanderen dat dit niet meer gebeurt.  
Mocht u zelf een onderwijsbevoegdheid hebben en het leuk vinden om af en toe in 
te vallen dan horen we dit graag van u. U kunt dan contact opnemen met Annette 
via directie@floris.unicoz.nl  
 

 

 

Namens het team wensen we u een fijn paasweekend!      
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