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Thema van dit jaar is ‘MET ZIJN ALLEN GELIJK,
DAT IS PAS STERK!’

Wij feliciteren

Deze foto van

7 september Dani Verrips
9 september Bas Kars
11 september Jayson den Hartog
17 september Emma Bogerd
18 september Carice de Groot
19 september Ize Rijnen
22 september Michelle Aangeenbrug
22 september Hugo van Wijk
Van de eerste twee weken zijn de jarigen niet
in Flits nr. 1 vermeld. Wij willen alsnog van
harte feliciteren:
Esra Clements
Devon de Jong
Ferran den Braber
Bart Kramer

Nieuwe FlorisFlits
De FlorisFlits heeft een nieuw jasje. De
nieuwsbrief was aan vervanging toe. Deze
brief ontvangt u 1x in de 2 weken per mail.

Verlofaanvragen
Verlofaanvraagformulieren kunt u ophalen bij
de leerkracht van uw kind of downloaden via
de website. Het ingevulde formulier kunt u
daarna inleveren bij de leerkracht van uw kind
en u ontvangt binnen 10 werkdagen
schriftelijk een antwoord terug. Dit besluit
komt via uw kind, dus kijkt u de schooltas
even na. Ingevulde formulieren moet u, zo
mogelijk, acht weken van tevoren indienen.

Openingsviering
Dinsdag 12 september vieren we met de
kinderen de Openingsviering op school.

Vervanging leerkrachten groep 2/3
Voor maandag t/m donderdag hebben we
Ellen Huijser bereid gevonden om de
langdurige vervanging op te vangen in groep
2/3. Op dit moment zijn we nog steeds bezig
om te zoeken naar een structurele vervanger
voor de vrijdag. De afgelopen weken heeft
Barbara Krane deze dagen vervangen.

Brigadieren extra oproep!
Op donderdagochtend de 14e september
komt Ron Rietveld, verkeersadviseur van de
politie, instructie geven aan de leerlingen van
groep 7 van de Floris Radewijnszschool. De
instructie bestaat uit een theoretisch gedeelte
en een mondelinge toelichting van
politiezijde. Vervolgens wordt er in kleine
clubjes (8 – 10 kinderen) naar de
oversteekplaats gegaan voor een praktische
instructie.
We willen z.s.m. daarna starten met het
brigadieren iedere schooldag tussen 8:15 —
8:30 uur. Wilt u samen met de kinderen van
groep 7 zorgen voor een veilige
oversteeksituatie voor schooltijd? Doordat
ieder jaar een aantal leerlingen onze school
verlaten en daarmee ook een aantal ouders
stoppen, blijven nieuwe, met name volwassen
brigadiers altijd nodig. Alle hulp is dus
welkom! Niet op vaste tijden beschikbaar?
Geen probleem, ook wanneer iemand een
keer niet kan of ziek is, kunnen we alle hulp
gebruiken. Aanmelden kan via
directie@florisradewijnszschool.nl

Data MR-vergaderingen
De medezeggenschapsraad van onze school
bestaat uit teamleden en ouders. Samen
praten zij over onderwerpen die de school
aangaan, zoals begroting, vakanties,
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vacatures, formatie en zaken die van
overheidswege worden opgelegd. De
vergaderingen zijn openbaar, dus u bent vrij
om een keer aan te sluiten. De data van de
MR-vergaderingen zijn:
•
•
•
•
•
•

Maandag 25 september 2017
Maandag 20 november 2017
Maandag 22 januari 2018
Maandag 12 maart 2018
Maandag 14 mei 2018
Maandag 11 juni 2018

Administratie
In overleg met Antonina is besloten dat zij
volledig werkzaam zal zijn als
onderwijsassistent in groep 4/5. Voor de
administratie hebben we Jorica Dees bereid
gevonden om 1x in de 2 weken op maandag
de administratie te komen verwerken. Jorica
is binnen onze stichting ook nog werkzaam op
een andere school en op het SKOR-kantoor.

dat op de dinsdagen na de vakanties de
haren niet voorzien zijn van vlechtwerken of
haargel. Mocht u zelf gedurende het jaar
hoofdluis constateren bij uw kind, horen wij
dit graag. Op deze manier kunnen we
verspreiding zoveel mogelijk voorkomen.

Schoolzwemmen groep 3 en 4
Afgelopen periode zouden we gaan starten
met schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4.
Naast onze school hebben meer scholen
binnen Leerdam besloten om niet te gaan
starten met het schoolzwemmen. Dit heeft te
maken met het protocol en het noodlottige
ongeval dat in Rhenen is gebeurd tijdens het
schoolzwemmen. Vorige week zijn de
directeuren samen met Laco en de gemeente
in gesprek gegaan om tot een aanpassing te
komen van het protocol schoolzwemmen.
Aankomende week staat het schoolzwemmen
geagendeerd voor het directeurenoverleg
Leerdam. Daarin zullen de directeuren
inhoudelijk in gesprek gaan over aanpassingen
in het protocol. Meer informatie over het
zwemmen volgt.

Oudervereniging
De OV is dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Wie heeft inzicht in
financiële zaken en wil de ouders van de OV
komen ondersteunen? Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de secretaris
van de oudervereniging via
ov@florisradewijnszschool.nl

Glasstadmars
In de kalender staat op zaterdag 19 mei de
Glasstadmars. Dit moet zijn zaterdag 26 mei!
Noteert u dit alvast op de kalender?

Nationale Sportweek
BadmintonClub Leerdam

Hoofdluis rectificatie

Wie? Vanaf 6 jaar en ouder.

Na elke vakantie wordt er gecontroleerd op
hoofdluis. Afgelopen week zijn de groepen
gecontroleerd op hoofdluis. Hierover wordt u
schriftelijk geïnformeerd. Vanaf de
herfstvakantie wordt er elke dinsdag na de
vakanties gecontroleerd. Wilt u ervoor zorgen

Wat? Gezellig kennis maken met badminton.
(rackets hebben wij)
Waar? Sporthal Berenschot.
Wanneer? Dinsdag 12 sept.
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Tijd?
55+
: 09.00-10.30
Jeugd van 6-16 jaar: 18.00-20.00
Vanaf 16 jaar

: 20.00-21.30

Nieuwsgierig geworden maar je kan niet? Ook
op een andere dag ben je van harte welkom.
Voor meer informatie: www.BCLeerdam.com
secretariaatbcl@gmail.com

Studiedag
Op woensdag 20 september staat de eerste

studiedag voor het team gepland. Die dag
zullen we ons gaan oriënteren op twee
methodes voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. Zodra we meer weten zullen we
u hierover informeren.

Boeken van de Total
Total Nederland heeft nu al een aantal jaren
per 1 september een actie lopen waarbij de
mensen die tanken kunnen sparen voor
kinderboeken van top auteurs:
http://www.total.nl/promoties/kidsboekenpla
nk.html
Aangezien het budget voor de aanschaf van
nieuwe boeken minimaal is, is dit voor onze
school een leuke kans om 'gratis' boeken te
sparen. Lezen is namelijk een zeer belangrijk
onderdeel van ons lesprogramma.
Mocht u voor school deze boeken willen
sparen, dan houden wij ons aanbevolen.

