Flits nr. 16 10 mei 2019
Mensen die op invalbasis mee willen helpen,
kunnen we altijd gebruiken.
Voor het nieuwe schooljaar kunnen we nog
wel hulp gebruiken. Dus als u dan
mogelijkheden heeft om te helpen met het
overblijven, dan horen wij het graag!

Wij feliciteren

Deze foto van

12 mei Dewi van Beusekom
13 mei Robbyn Elbertse
17 mei Romello Keiman
19 mei Rafaël van Baren
21 mei Emily van Baren

Wanneer u uw kind tussen de middag komt
ophalen voor doktersbezoek o.i.d. wilt u zich
dan melden bij de leerkracht van uw kind. De
overblijfouders kunnen geen kinderen aan u
meegeven, omdat zij niet alle ouders kennen.

Poll
Kalender
12 mei Moederdag
15 mei Regiofinale schoolvoetbal meisjes
groep 8
16 mei Show Mad Science gr. 3 t/m 8
20 mei MR-vergadering
24 mei 15.00 – 16.30u speelgoed- en
boekenmarkt.
25 mei Glasstadmars
30 mei Leerlingen vrij: Hemelvaart
31 mei Leerlingen vrij
6 juni Leerlingen vrij: studiedag
leerkrachten
7 juni Leerlingen vrij
10 juni Leerlingen vrij: 2e Pinksterdag
11 juni Leerlingen vrij
12 juni Kamp groep 8
13 juni Kamp groep 8
14 juni Kamp groep 8
16 juni Vaderdag

In de afgelopen periode heeft u op de website
van onze school uw stem uit kunnen brengen
over het ontvangen van de Floris Flits via
Parro. In het totaal hebben 66 personen de
poll ingevuld. Een ruime meerderheid (55
persoenen) geeft aan het fijn te vinden de
Floris Flits via Parro te ontvangen. Dit
betekent dat we de Flits via Parro zullen
blijven versturen. Vindt u het fijner om de Flits
op uw computer te lezen? Dat kan! Ga naar
https://talk.parro.com. Hier kunt u via de
computer inloggen op Parro. Ook is de
nieuwste Floris Flits altijd op de website te
vinden.

Schoolplein

Overblijf + ophalen leerlingen
Tot het eind van het schooljaar hebben we
het overblijven weer kunnen regelen.
De overblijfkrachten die ons momenteel
ondersteunen zijn: Liza Nellesteijn, Dorus van
Heiningen, Suze den Hartog, Arinda den
Hartog, Anna van Bennekom.

Met dank aan de ouders van Dax-Jann uit
groep 3 staat er sinds afgelopen woensdag
een heuse wipkip op ons schoolplein. Joost en
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Matthijs hartelijk dank voor het plaatsen van
deze wipkip!
Ook mogen we al een maand genieten van
mooie beplanting op ons schoolplein. Dank je
wel hiervoor Ryan!

Glasstadmars
Op zaterdag 25 mei lopen we met de Floris
weer mee met de Glasstadmars. De kleuters
lopen 3,5 kilometer (begeleider verplicht), de
overige groepen lopen 6 kilometer (begeleider
gewenst). Lopen jullie ook mee? Aanmelden
kan t/m vrijdag 17 mei door het
inschrijfformulier en gepast geld in te leveren
bij de leerkracht.

Aanwezigheid directeur

Onze directeur, Thea van Ewijk, is de
komende weken op de volgende dagen op
school aanwezig: 14-05,17-05, 20-05 en 22-05
en 24-05.
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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