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KALENDER
21 november
25 november
05 december
06 december
14 december
21 december
22 december

OUDERAVOND WELZIJN
INTOCHT SINTERKLAAS TIEL
SINTERKLAAS
STUDIEDAG
GMR/MR
KERSTVIERING 17.00 – 21.00
LEERLINGEN OM 12.00 UUR VAKANTIE

Beste ouders/ verzorgers,

DRUM4FUN

We zijn officieel geopend! Uiteraard voelden we ons al
behoorlijk thuis op onze nieuwe plek, maar nu zijn we
ook echt begonnen voor de buitenwereld. Wat een feest
was het op vrijdag 10 november! Muziek, dans en de
hele dag vrolijke kinderen, gasten en collega’s. We
hebben veel enthousiaste reacties gekregen. Ook van
gasten die de school nog niet eerder hadden
bewonderd. We kunnen zeggen dat we met veel plezier
werken op de Floriant. Wat was ik trots om alle kinderen
het nieuwe schoollied te horen zingen. Voor de
geïnteresseerden hebben we deze ook op onze website
geplaatst. We zitten natuurlijk niet stil! Zoals u heeft
kunnen lezen, breiden we in januari uit met een
peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een
kinderdagverblijf. Op deze manier bieden we een fijne
en vertrouwde plek aan kinderen van 0 tot 12 jaar, van
07:30 tot 18:30 uur. Deze samenwerking versterkt de
doorgaande lijn van peuter naar kleuter en biedt ouders
meer mogelijkheden bij ons op school. Samenwerken is
een speerpunt van de school en dat brengen we zo ook
echt in de praktijk; Basisschool Floriant - Iedereen uniek,
samen sterk!

De speelzaal van de school werd ’s ochtends al snel
omgetoverd tot een Afrikaanse jungle. De kinderen
waanden zich in Afrika, mede door de
verkleedspullen en prachtige doeken. De hele dag
werd er door alle groepen, met veel enthousiasme,
geoefend voor de voorstelling die ’s middags aan de
ouders werd gegeven. En wat was het een
fantastische voorstelling! Iedereen heeft genoten!

SINTERKLAAS

KAKA KINDEROPVANG

Het is alweer zover! De Sint en zijn Pieten zijn in ons land.
Nog een weekje wachten en dan hij is ook in Tiel
gearriveerd. We vertrouwen erop dat Sint ons weet te
vinden na onze verhuizing. De kinderen van de
bovenbouw hebben inmiddels lootjes getrokken om de
Sint te helpen. Zij kopen zelf een cadeautje en maken een
mooie surprise en gedicht. Sint heeft het al zo druk met
de onderbouw, dat een beetje hulp geen kwaad kan. Op
dinsdag 28 november gaan we met z'n allen de schoen
zetten, dus vergeet hem niet mee te nemen. Hoe laat Sint
bij ons op school arriveert is nog niet bekend. De volgende
dag hebben de kinderen vrij en de leerkrachten een
studiedag.

Hallo Allemaal,
Als nieuw gezicht op de Floriant, stel ik mij graag even
voor. Ik ben Christel Elbers. Ik ben 42 jaar en ik woon al
19 jaar in Tiel. Ik woon samen met mijn vriend en twee
hele lieve kinderen. Op 8 januari zal ik starten als
locatiehoofd en pedagogisch medewerker van
kinderopvang KaKa, die haar intrek heeft genomen in de
Floriant. Kinderopvang is mijn lust en mijn leven en ik ben
daar inmiddels al meer dan 20 jaar werkzaam in. De
nieuwe uitdaging is best spannend, maar ik heb er
ontzettend veel zin in!
We zien elkaar snel!

We wensen iedereen veel knutselplezier en een gezellige
sinterklaastijd!

Groetjes,
Christel

De nodige sint-info volgt!

GROEP 5
Ha, fijn, wij zijn aan de beurt om te vertellen wat wij bij
ons in de groep doen! Onze groep is dit jaar voor het eerst
samen gekomen en dat heeft veel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes opgeleverd. We hebben een gezellige
groep en we kunnen hard werken met elkaar. Er zijn
nieuwe vakken bijgekomen zoals aardrijkskunde,
geschiedenis, natuniek en begrijpend lezen. Met rekenen
zijn we druk bezig met klokkijken en de tafels van 6, 7 en
9. Dit gaat al heel goed! Met Muziek In de Klas leren we
allemaal op een instrument te spelen. We kunnen al
verschillende liedjes op de piano, hobo en viool spelen.
Ook liedjes zingen doen we erg graag. Wat een muzikale
klas! We zijn allemaal graag in de groene wereld van de
Kanjertraining. We doen goed ons best om met de witte
pet met elkaar om te gaan. We mogen ook voor het eerst
surprises maken om Sinterklaas te helpen. Dit is best wel
spannend!
Groetjes van groep 5 en tot de volgende keer!

SCHOOLFOTOGRAAF
Wij hebben nog steeds niet alle enveloppen met geld of
foto’s terug op school. Wilt u deze z.s.m. inleveren bij de
leerkracht van uw kind(eren)?

OPROEP
Groep 4 is op zoek naar een nieuwe klassenouder. Een
klassenouder ondersteunt de leerkrachten en de OR bij
het organiseren van verschillende activiteiten. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de juffen van groep 4.

HET VORMSEL
Zondag 27 mei 2018 is de dag dat jongens en meisjes
uit onze parochies het sacrament van het vormsel
kunnen ontvangen. Wie katholiek gedoopt is en
minstens in groep 8 zit, kan gevormd worden.
Het vormsel is een heel bijzondere gebeurtenis.
Daarom hebben we in de kerk een grote viering. De
bisschop stuurt speciaal iemand om het vormsel toe
te dienen. Als jij ook graag gevormd wil worden, meld
je dan aan! Vóór je vormsel gaan we eerst een
weekend op kamp, waarin je alles leert wat je nodig
hebt. Ook maken we kennis met de vormheer. Als
je meer wil weten over het kamp en over de
betekenis van het vormsel, neem dan een kijkje op
onze website: www.suitbertusparochie.nl onder het
kopje ‘aanbod’.
Even wat data: je kunt je aanmelden tot 1 december.
Het voorbereidingsweekend is op 9,
10 en 11 maart. En de viering zelf op 27 mei. Voor je
ouders is er een ouderavond op maandag 8 januari in
het
parochiecentrum
van
Tiel.
Alle
vormselactiviteiten kosten natuurlijk geld. Daarom
vragen we je ouders om op de ouderavond € 55,- mee
te nemen. Als jullie dit niet kunnen betalen, neem dan
contact op met de pastor (mhettinga@pj23.nl). We
zoeken dan in alle vertrouwelijkheid naar een
oplossing.
Inschrijven kan via onze website:
www.suitbertusparochie.nl. We hopen dat je de stap
aandurft! Als je eerst nog vragen hebt, mail ons dan:
vormsel@pj23.nl.
Twijfel je nog? Dan kun je een “optie op deelname
aan het vormsel” nemen. Je ouders kunnen dan meer
informatie inwinnen op de ouderavond. Met je
ouders samen kun je daarna besluiten of je mee wil
doen. Je kunt je de optie dan omzetten in een
inschrijving. Op de website lees je hoe je dit regelt.
Met vriendelijke groeten,
namens de vormselwerkgroep
Meike Hettinga

DEUREN SLUITEN
Het begint nu toch echt kouder te worden buiten. De
verwarming is weer aan op de school. Wij willen iedereen
vragen om de deuren goed te sluiten, zodat wij de warmte
lekker binnen school kunnen houden.

OR
Iedere maand komt, op woensdagavond, de OR samen
voor overleg. De OR bestaat uit tien moeders.
De leden van de OR zijn:
- Ria Dekkers (voorzitter)
- Jacintha Molle (secretaris)
- Marijke Visser (penningmeester)
- Fatiha Arkiza
- Latifa Aoulad Hadj
- Sabine van Laar
- Linda Homan
- Connie Karunagoda
- Sadya Mohamud
- Saïda Bouhamou
Vanuit het team is juf Mariël lid van de OR. De OR houdt
zich onder andere bezig met het organiseren van
verschillende vieringen en activiteiten en de
ouderbijdrage. Notulen van de vergaderingen kunt u
inzien op de websites van onze school.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Afgelopen vrijdag was ons jaarlijkse schoolontbijt. Er
waren verschillende broden en krentenbollen met allerlei
lekkers voor erop, maar natuurlijk wel gezond! Ook was
er dit jaar yoghurt met muesli en thee. We hebben het erg
gezellig gehad!

