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Wij feliciteren

Deze foto van

28 januari Nathan Marinus
29 januari Solveig Verrips
29 januari Jody Vink
5 februari Sem den Hartog
5 februari Roos het Lam
5 februari Yara Nellestijn
8 februari Huub Godtschalk
8 februari Ninthe Godtschalk

Kalender
28 januari MR
30 januari Studiedag team, kinderen vrij
6 februari leerlingenraad
14 februari Oudergesprekken
19 februari Oudergesprekken
22 februari Carnaval 12.00 uur uit
25 t/m 1 mrt. voorjaarsvakantie

geven door het invullen van een digitale
ouderenquête. U ontvangt tijdens het
oudergesprek een inlogcode voor de enquête.
In de aula staan laptops klaar en een kopje
koffie, wanneer u hem daar in wilt vullen. Juf
Jessica of juf Thea zijn aanwezig wanneer u
vragen wilt stellen ter verduidelijking. Lukt het
niet om hem op school in te vullen, kunt u dit
ook vanuit huis doen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking!

Staking
U heeft gisteren een brief namens SKOR
gekregen over de staking. Staken is het recht
van iedere individuele leerkracht. Ook alle
leerkrachten hebben een brief ontvangen van
het bestuur. Zodra bekend is wie er gaan
staken, zal u daarover geïnformeerd worden.

Verlof juf Anouk

Studiedag

Maandag 4 februari is de laatste werkdag van
juf Anouk. Zij gaat dan met
zwangerschapsverlof. Helaas hebben we tot
op heden nog geen vervanger gevonden, we
blijven doorzoeken naar een geschikte
kandidaat. Tot die tijd zullen juf Jessica en juf
Thea beiden een dag voor groep 8 staan.

Op woensdag 30 januari heeft het team een
studiedag. Deze dag zal in het teken staan van
het rekenonderwijs.

We wensen juf Anouk een fijn
zwangerschapsverlof toe en een voorspoedige
bevalling!

Alle kinderen hebben deze woensdag vrij van
school.

Cito toetsen
Ouderenquête
In februari 2019 wordt u, als ouders van onze
leerlingen, in de gelegenheid gesteld uw
mening over het onderwijs op de Floris te

Eind januari (week 4 & 5) starten we weer
met de halfjaarlijkse afname van de Citotoetsen. We zullen deze toetsen maken in de
ochtenden. Wilt u hiermee rekening houden,
door bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts
niet onder schooltijd te plannen?
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Autoruiten ijsvrij

Ateliers

De temperaturen zijn de afgelopen week flink
gedaald. Natuurlijk hopen wij dat, ondanks de
kou, veel mensen de fiets blijven verkiezen
boven de auto. Zeker voor het brengen van
uw kind naar school!
Mocht u toch de auto moeten gebruiken, zorg
dan dat alle ruiten ijs- en sneeuwvrij zijn. IJs
en sneeuw vergroten de dode hoek van uw
auto enorm. Door een bevroren stuk kunt u
gemakkelijk een voetganger over het hoofd
zien.
Wist u overigens dat de politie hier ook
bekeuringen voor uitdeelt? Wanneer alleen
de voorruit of zijruiten niet vrij zijn, bedraagt
de boete € 240. Dit kan oplopen tot € 380 als
ook de spiegels niet ijsvrij zijn (dit geldt ook
voor condens op ruiten en spiegels).
Weinig mensen zullen het krabben leuk
vinden, maar niemand vindt een ongeluk leuk.

Aanwezigheid directeur
De afgelopen 3 vrijdagen hebben we de
tweede atelierronde gehad. De leerlingen zijn
met veel plezier hiermee bezig geweest. De
hulpouders voor het kookatelier willen we
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Het volgende atelier staat gepland voor
maart; 15, 22 en 29 maart. Wij zouden het erg
leuk vinden als u een atelier kunt komen
verzorgen, u kunt dan denken aan een
onderwerp vanuit uw hobby of uw werk, geeft
u dit dan door aan de leerkracht van uw kind.

School op SEEF

Onze directeur, Thea van Ewijk, is de
komende twee weken op de volgende dagen
op school aanwezig: 29-01, 31-01, 04-02, 0602 en 08-02.
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.
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