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Certificaat Begaafdheidsprofielschool
Vol trots willen wij met u delen dat wij als Prins Florisschool vandaag het certificaat “Begaafdheidsprofielschool” hebben behaald. Dit certificaat geeft blijk van
waardering en erkenning voor ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen als onderdeel van ons totale onderwijsaanbod.
De afgelopen 3 jaar zijn wij als aspirant-lid verbonden geweest aan de landelijke
vereniging voor Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Vandaag was voor ons het
grote moment aangebroken waarop wij bezocht werden door de visitatiecommissie en wij ons beleid rondom meer- en hoogbegaafde leerlingen in de praktijk
moesten laten zien en toelichten.
Door middel van lesobservaties, presentaties door leerlingen, gesprekken met
leerlingen en ouders, gesprekken met het MT van de school en met partners binnen Unicoz, is de conclusie getrokken dat de Prins Florisschool prima voldoet aan
de criteria van BPS.
De commissie had bewondering voor de wijze waarop structureel in alle groepen
oog is voor de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast is de
commissie zeer onder de indruk van de invulling van Denkwijs Onderbouw en
“Denkkracht”. Mooie complimenten! En kansen om verder te groeien voor al onze leerlingen.
Wij bedanken iedereen die heeft meegeholpen om deze visitatiedag tot een succes te maken. Verderop in de nieuwsbrief kunt u een artikel lezen wat in het
Streekblad heeft gestaan.

Afscheid juf Inge en Juf Petra:
Zoals u en jullie weten gaan juf Inge van Breugel
en Juf Petra Gommers ons verlaten. In de loop der
jaren hebben veel kinderen bij juf Inge in de klas
gezeten en heeft zij met veel ouders contact gehad. Juf Petra heeft als adjunct-directeur ook veel
contact gehad met kinderen en ouders. Er is op dinsdag 19 december van 15.15 16.00 uur in de teamkamer van het hoofdgebouw gelegenheid voor alle ouders
en kinderen om hen persoonlijk gedag te komen zeggen.

Sinterklaasfeest
Op 5 december gaan we met z’n allen een fijn Sinterklaasfeest vieren! De kinderen worden uiterlijk om 8.40 uur in hun eigen klas verwacht. Vervolgens
zullen zij met hun leerkracht om 8.45 uur naar het schoolplein tussen het
hoofdgebouw en de flat komen. U bent als ouder van harte welkom om bij de
intocht aanwezig te zijn. Zou u zo vriendelijke willen zijn om achter de linten te
blijven, zodat alle kinderen de Sint goed kunnen zien.
In een eerdere brief stond dat de Sintversieringen gelijk op dinsdagmiddag 5
december weggehaald zouden worden. Dit moet echter woensdagochtend
zijn.
Woensdagochtend 6 december worden
alle Sintversieringen er afgehaald en
dan worden de Kerstversieringen opgehangen. Komt u helpen? Dan zijn wij
daar erg blij mee!
Sinterlijke groet van de Sinterklaascommissie

Medenzeggenschapsraad
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de medezeggenschapsraad
(MR) weer gestart. Op 31 oktober jl. was de eerste vergadering van dit schooljaar. In die vergadering is het jaarverslag MR 2016 - 2017 vastgesteld en zijn
afspraken gemaakt over de actualisatie van de jaarplanning (onderwerpen die
dit schooljaar aan de orde komen). Met de directie zijn de laatste ontwikkelingen van het school besproken (terugblik en vooruitblik). Samen met de vertegenwoordigers van de ouderraad is gesproken over de begroting van de ouderraad (OR) 2017-2018. Besloten is om de ouderbijdrage evenals vorig jaar
vast te stellen op minimaal €30 per kind. Mocht u het jaarverslag willen inzien,
heeft u vragen of suggesties of wilt u eens een vergadering bijwonen, dan kunt
u ons bereiken via het e-mail adres: mr@floris.unicoz.nl of spreek ons even
aan op het schoolplein.
Berna (voorzitter, ouder), Annemiek (secretaris, ouder), Jolanda (leerkracht),
Rene (leerkracht), Daan (leerkracht) en Daphne (ouder)

Kerst 2017
Zondag 3 december is het 1e advent en volgen er nog 3
zondagen tot Kerst. Op school gaan wij ons daarop
voorbereiden. De school zal op woensdag 6 december
vanaf 8.45 uur in Kerstsfeer worden gebracht, waarbij
veel ouderhulp nodig is.
Op donderdag 21 december hebben alle klassen gezamenlijk in de Oosterkerk de Kerstviering met medewer-

king van Ds. E. v.d. Ham, Arte Havenaar, de Opa band en juf Laura.
Donderdagavond 21 december is er van 17.30 tot 18.30 uur een feestelijk diner in ieder groep. Voor de ouders is er op die tijd een gezellig samen zijn met
warme drank en hapjes op het plein tussen flat en hoofdgebouw.
De Kerstcommissie

Nieuwe juf
Na de kerstvakantie zal juf Manon starten in groep 1/2B op maandag en dinsdag. Hieronder stelt ze zich zelf even kort voor.

Mijn naam is Manon Corbijn, 31 jaar.
Op dit moment woon ik in Frankrijk samen met mijn man
en dochter. Hier geef ik op dit moment nog les aan
groep 3 aan Nederlandse kinderen die in het buitenland
wonen.
Vanaf januari keren wij terug naar Nederland en ben ik
op maandag en dinsdag de juf van groep 1/2B.
Voordat wij naar Frankrijk zijn verhuisd in 2015, ben ik
werkzaam geweest bij diverse scholen in Zoetermeer en
omgeving.
Wij wensen juf Manon een fijne tijd op de Prins Florisschool en heten haar van
harte welkom in ons team.

Denkkracht opdracht
Twee van onze leerlingen die deelnemen aan Denkkracht hebben als opdracht
twee interviews afgenomen. In het onderstaande kunt u de interviews lezen.

Interview bibliotheekouder
We zijn heel blij met de nieuwe schoolbibliotheek. Er zijn mooie kasten gevuld met
prachtige, leuke, spannende en informatieve boeken. Het innemen en uitlenen
van de boeken is alleen mogelijk met behulp van bibliotheekouders. Reden genoeg om eens met een aantal van deze ouders te gaan praten.
Waarom wilt u zo graag helpen?
Ze houdt van boeken en op haar eigen school zorgt ze ook voor goede boeken
Vindt u het leuk?
Ja, ze vinden het heel leuk.
Heeft u ook wel eens dat u denkt: ‘Waarom ben ik hieraan begonnen?’
Nee, nog nooit.
Wat vindt u van de bieb?
Heel leuk met al die mooie, prachtige boeken.
Is het makkelijk?
Je moet goed nadenken voor het innemen en uitgeven van boeken en je moet ook
weten waar de boeken liggen.
Hoe moet je het boek activeren en de-activeren?
Dit gaat via de computer, je naam wordt gescand en daarna het boek en dan
staat het op je pas.
Op welke dagen bent u hier?
Wisselende dagen, meestal op vrijdag.
Hoelang doet u het al?
Dit is mijn eerste keer in de flat.
Dit interview is gehouden door Daniël Elderson en Cas van Boven uit groep 7c

Interview met juf Annette, directeur van de Prins Florisschool
Heeft u de school opgericht?
Nee, ik ben hier begonnen als juf en veel later op deze school directeur geworden.
Kwamen er snel leerkrachten bij de start van de nieuwe school?
Ja, ik ben er vanaf het begin met juf Ada en juf Marianne.
Was het moeilijk?
Ja, elke dag kwamen er nieuwe leerlingen en die moest je dan weer begeleiden.
Heeft u reclame gemaakt zo ja hoe?
Ja, er werden foto’s gemaakt, films en folders werden verspreid.
Hoe lang denkt u hiermee door te gaan?
Tot ik met pensioen ga, blijf ik directeur.
Wat doe je als directeur?
Je zorgt voor de leerkrachten en dat er genoeg juffen en meesters zijn, je
zorgt voor materiaal, je maakt plannen en geeft rondleidingen en voert veel
gesprekken
Interview door Cas van Boven en Daniël Elderson, groep 7c
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