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Teus Meijdam van de gemeente Leerdam. Het
doel was de verkeerssituatie rondom de
scholen veiliger te maken door bewustzijn bij
weggebruikers te creëren.

Wij feliciteren

Deze foto van

1 december Rosalie Stigter
5 december Rick Blom
5 december Keet Klaren
7 december Nawar Tebbaai
10 december Finn de Keijzer
12 december Kian Nellestijn
11 december juf Melinda jarig
11 december meester Ton jarig
12 december Mirza Solak
14 december Ivano Stam

Kalender
5 december Sinterklaasfeest
6 december school begint om 9.30 uur
16 december Adventsviering Bethelkerk
met het kinderkoortje van
de Floris
20 december kerstviering (’s avonds)
21 december 12.00 u start kerstvakantie
7 januari
weer naar school
11 januari
start ateliers

De actie is positief verlopen. Opvallend was
dat veel verkeersdeelnemers zich heel goed
aan de regels hielden. Helaas werd de ‘Zoen
en Zoef strook’ gebruikt voor lang parkeren. U
mag hier kort parkeren, snel uw kind afzetten
en dan plaatsmaken voor andere auto’s. Voor
lang parkeren kunt u de parkeerstrook voor
de school gebruiken, de parkeervakken naast
de school, de parkeervakken in de wijk
tegenover de school of achter de school bij de
MCD.
Vervolgens zijn we die ochtend ook gestart
met het brigadieren. Inmiddels zijn alle dagen
ingepland en kan er weer veilig worden
overgestoken, zeker nu het ’s morgens weer
donker is.

Sinterklaas

Verkeersactie

Gisterenmiddag werden we op school verrast
met een bezoekje van twee Pieten. Zij
kwamen elke klas een bezoekje brengen en
natuurlijk ook pepernoten strooien, hmmm!

Afgelopen dinsdag is er door de 3 scholen van
de Campus Noordereiland een verkeersactie
georganiseerd i.s.m. met de politie,
burgemeester Tjerk Bruinsma en wethouder

Op woensdag 5 december verwachten we de
Sint weer op de Floris. We ontvangen de Sint
buiten op het onderbouwplein en net als
vorige jaren staan de kinderen bij hun eigen
juf. Voor de ouders is een ander gedeelte
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gereserveerd om er zo voor te zorgen dat alle
(vooral kleine) kinderen het goed kunnen zien.
Tijdverdeling 5 december:
8.15- 8.30 uur Leerlingen verzamelen in klas.
8.30- 9.00 uur
Verzamelen op het
schoolplein
(onderbouwplein) en
aankomst Sint
9.00 – 9.30 uur
Ontvangst Sint en
pieten in de hal
9.45 – 10.15 uur
Bezoek aan groep 1/2
10.15 – 10. 45 uur
Bezoek groep 3/4
11.00 – 11.30 uur
Bezoek aan 5/6
11.30 – 12.00 uur
Bezoek groep 7/8
De kinderen krijgen deze ochtend drinken en
iets lekkers te eten van school en hoeven zelf
geen eten en drinken mee te nemen.
De surprises van de groepen 5 t/m 8 mogen
vanaf dinsdagmiddag 4 december (14.30 –
15.00) of woensdagochtend voor 8.20 uur op
“geheimzinnige” wijze in de klas worden
gebracht.
Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond
toe. Om deze avond te kunnen vieren mogen
de kinderen op donderdag 6 december
uitslapen. De lessen beginnen die dag om 9.30
uur. Mocht u zelf moeten werken, dan kunt u
uw kind(eren) gewoon om 8.30 uur naar
school laten gaan. De leerkrachten zijn al
aanwezig.

Ze hebben een ideeënbox gemaakt die in de
groepen 5 t/m 8 staan. Alle leerlingen in die
groepen kunnen daar hun ideeën in doen.
Deze ideeën worden een paar dagen voor de
volgende leerlingenraad verzameld, zodat dit
weer in de leerlingraad besproken kan
worden.

Ateliers
In januari start het tweede atelier voor de
groepen 3 t/m 8, namelijk op 11, 18 en 25
januari. Wanneer u ons kunt helpen door het
aanbieden van een workshop (bijv. dans,
EHBO, techniek, programmeren, o.i.d.) dan
horen wij dat graag. Wilt u ons helpen en
heeft u zich vorig jaar niet opgegeven via de
hulpouderbrief, dan kunt u dat doorgeven via
info@florisradewijnszschool.nl

Overblijf
Door het vertrek van vaste overblijfouders zijn
wij op zoek naar nieuwe mensen die op vaste
dagen in de week (o.a. maandag en vrijdag)
tegen een kleine vergoeding een uurtje willen
helpen.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die bij
ziekte of afwezigheid kunnen invallen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Heeft u interesse of kent u iemand in uw
omgeving die dit zou willen doen, laat het ons
weten via info@florisradewijnszschool.nl

Leerlingenraad
Hoofdluiscontrole

De leerlingen van de leerlingenraad zijn op 23
november voor het eerst bij elkaar geweest.

Op onze school zijn er regelmatig
hoofdluiscontroles om de school hoofdluisvrij
te houden. Een groep ouders heeft dit serieus
opgepakt en door juf Antonina wordt de
communicatie met de ouders verzorgd.
Hoofdluis of neten hebben is niet fijn, daarom
zetten we hier ook op in. Helaas krijgen we
soms boze reacties en merken wij dat dit niet
door iedereen gewaardeerd wordt. Vanuit
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school is de luizencontrole een ‘service’ die
we aanbieden. De betrokkenen zetten zich
heel wat uurtjes hiervoor in. Het zou dan ook
fijn zijn als dat gewaardeerd wordt en er
begrip is voor een melding.

Koelkast
Op school staat een oude koelkast die kapot
is. Deze moet worden afgevoerd. Wie o wie
kan ons helpen? Als u deze koelkast voor ons
kan afvoeren, kunt u dat doorgeven aan de
leerkracht van uw kind(eren). Alvast hartelijk
dank!

GMR
Per 1 januari 2019 gaan SKOR en SRKPOC
fuseren. De twaalf scholen worden samen
SKOR. Ook de GMR-en van beide besturen
gaan dan natuurlijk samen.
Drie ouders voor de GMR gezocht
De GMR bestaat uit een personeels- en een
oudergeleding. Voor de oudergeleding zoeken
we drie nieuwe ouders:
•
één ouder van de Culemborgse
scholen,

gevraagd, maar we zijn ook betrokken bij de
visievorming en totstandkoming van beleid.
Bent u een teamspeler, objectief,
geïnteresseerd in onderwijs, financiën, ICT,
personeelsbeleid en organisatie en beschikt u
ook nog eens over een positief kritische blik?
Dan is de GMR wellicht iets voor u.
Meer weten of aanmelden?
Hier leest u een uitgebreide beschrijving. Hebt
u na het lezen daarvan nog vragen of wilt u
zich aanmelden, dan kan dat via
verkiezingscommissiegmr@skor-scholen.nl.

Schoolmaatschappelijk werk
Kinderen hebben soms problemen die
samenhangen met hun thuissituatie en
leefomgeving. De school heeft ook een taak in
het bieden van zorg aan deze leerlingen. De
schoolmaatschappelijk werker kan hierbij hulp
bieden, zowel aan de leerkracht of IB als aan
de ouders. Meer informatie over
schoolmaatschappelijk werk vindt u hier.

Aanwezigheid directeur

•
twee ouders van de huidige SKORscholen (Tiel, Cothen, Leerdam, Beesd).
Iets voor u?
De GMR heeft als doel de belangen van de
scholen zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen. In samenwerking met de
directeur bestuurder, de raad van toezicht en
de schooldirecteuren gaat u voor kwalitatief
goed onderwijs in een veilige omgeving voor
de kinderen en het personeel, waarbij goed
werkgeverschap en betrouwbaar financieel
beleid randvoorwaarden zijn. De GMR richt
zich op bovenschoolse onderwerpen en is
schoolonafhankelijk. Ons wordt om
instemming en advies bij beleidstukken

Onze directeur, Thea van Ewijk, is de
komende twee weken op de volgende dagen
op school aanwezig: 3-12, 5-12, 10-12, 11-12
en 12-12.
Wanneer Thea niet op school aanwezig is,
kunt u voor urgente zaken ook terecht bij
Jessica Roelofse (Teamleider Onderwijs). Zij is
elke maandag en donderdag op school
aanwezig.

