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KALENDER
29 maart
30 maart
01 april
02 april
06 april
11 april
12 april

PAASVIERING
GOEDE VRIJDAG ALLE LEERLINGEN VRIJ
EERSTE PAASDAG
TWEEDE PAASDAG
OPEN PODIUM GROEP 3/4
OR VERGADERING
MR VERGADERING

Beste ouders/verzorgers,

RESULTATEN OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Voor u ligt het achtste Florikrantje van dit jaar. Het
jaar vordert snel en we kijken inmiddels weer
terug op de gelopen sponsorloop en de lente is in
aantocht. Iedereen heeft hard gewerkt en gerend
voor het goede doel, veel enthousiaste ouders zijn
komen aanmoedigen en de kinderen waren trots
op het resultaat. Trots zijn wij ook op het resultaat
van de afgenomen oudertevredenheidspeiling
tijdens de ouderavond. In dit Florikrantje vindt u
de resultaten per thema weergegeven.

Zoals beloofd geven we u graag een
terugkoppeling n.a.v. de meest recente
oudertevredenheidspeiling. Met veel trots
kijken we naar het resultaat. Onderstaand vindt
u een samenvatting van de verschillende
thema’s die zijn gemeten, afgezet tegen
landelijke gemiddelden. De school is gescoord
op een vierpuntsschaal, waarbij we alles boven
de drie als voldoende beschouwen. Veel dank
voor de genomen moeite om de vragen in te
vullen. Als u inzage wilt in de complete
resultaten en analyse, dan kunt u dit uiteraard
inzien bij de directie van school.

Van ouders, buurtbewoners en collega’s horen we
steeds vaker positieve geluiden over de school. Dit
merken we ook bij de aanmeldingen van nieuwe
gezinnen. Gezinnen die voorheen onbekend
waren met onze school en ons onderwijs. We
heten hen dan ook van harte welkom binnen onze
schoolmuren en we hopen dat ook zij zich thuis
voelen bij ons. Mocht u broertjes en/of zusjes
willen aanmelden, ook voor het komende
schooljaar, dan vragen we u dit zo snel mogelijk
door te geven zodat we hier rekening mee kunnen
houden.
Mark de Goeij

Thema

Score
school

Landelijk
gemiddelde

Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Afstemming
Actieve en zelfstandige
rol van de leerlingen
Schoolklimaat
Zorg en begeleiding
Opbrengsten
Sociale veiligheid
Incidenten
Eindcijfer

3.22
3.29
3.30
3.37
3.41
3.35
3.40

2.89
3.20
3.31
3.39
3.37
3.43
3.37

3.41
3.41
3.36
3.58
3.36
3.27

3.18
3.13
3.16
3.30
3.18
3.12

VANUIT GROEP 4
Hallo allemaal,
Wat leuk dat wij deze keer iets mogen vertellen in
het Florikrantje. Bij ons in groep 4 is het erg gezellig
en leren we heel veel. Een paar weken geleden
hebben we onze laatste schoolzwemles gehad. We
hebben erg goed ons best gedaan en allemaal erg
veel geleerd bij de zwemlessen. Sommige kinderen
hebben zelfs een diploma gehaald.
Nu we geen zwemles meer hebben, zijn we
begonnen met Nieuwsbegrip. We lezen tijdens
Nieuwsbegrip elke week een leuke tekst die te
maken heeft met iets uit het nieuws van die week en
beantwoorden allemaal vragen die daar mee te
maken hebben.

VASTENACTIE EN PASEN
Op dinsdag 20-3 hebben de kinderen rondjes in Het
Leliepark gelopen voor de voedselbank. Gelukkig
werkte het weer goed mee. Het was leuk om te zien
hoe enthousiast de kinderen aan de slag gingen met
het werven van sponsors. Ook zijn we supertrots op
het doorzettingsvermogen dat de kinderen hebben
laten zien tijdens het lopen. We zullen in het
volgende Florikrantje bekend maken hoeveel we
hebben opgehaald voor de voedselbank.

Een ander nieuw vak is Natuniek. Hierbij leren we
dingen die te maken hebben met de natuur en
techniek. Het eerste thema ging over ons lichaam.
We vonden het allemaal erg leuk om hier nieuwe
dingen over te leren, maar wisten er ook al veel van.
Ook leren we in groep 4 klokkijken. We zijn nu zelfs
al bezig met minuten en dat is best lastig!

Intussen bereiden we ons voor op Pasen. Op
donderdag 29 maart vieren we op school Pasen.
Uiteraard staan we stil bij het Paasverhaal, maar
daarnaast zullen er andere leuke activiteiten binnen
en buiten de school plaatsvinden, zoals het zoeken
van eieren en een knutselcircuit.

Het thema van taal is deze keer “vrij”. Als je vrij bent
kan je allemaal leuke dingen doen, zoals buiten
spelen. We hebben allemaal woorden geleerd die
daarmee te maken hebben.

Er wordt alweer hard getraind voor het
schoolvoetbaltoernooi. De meisjes spelen op
woensdag 4 april a.s. en de jongens op woensdag 11
april a.s. Het toernooi vindt plaats bij
voetbalvereniging Theole. De nieuwe tenues met
het logo van de school liggen al klaar. We hopen
natuurlijk op een hoop toeschouwers deze
middagen!

Tot slot zijn we druk aan het oefenen voor het Open
podium, waarvoor de ouders van onze groep
binnenkort een uitnodiging ontvangen. We hopen
dat u allemaal komt. Wat we gaan doen, zullen we
nog niet verklappen, wel dat het heel leuk zal
worden!
Tot de volgende keer!
Groetjes van groep 4

SCHOOLVOETBAL

SKOR-KANTOOR BIJ BASISSCHOOL FLORIANT

VERKIEZINGEN OP DE FLORIANT

Afgelopen periode heeft u kunnen zien dat er nog
flink verbouwd is aan de zijkant van onze mooie
school. Dit deel is verbouwd tot het nieuwe kantoor
van onze stichting SKOR. Voorheen waren zij in de
wijk Passewaaij gehuisvest. Zij zagen onze nieuwe
locatie als kans om mee centraal in Tiel te
huisvesten!

SPECIALIST MARKETING EN SOCIALE MEDIA
GEZOCHT
We zijn trots op onze school en we horen steeds
vaker positieve geluiden over ons in de wijk en
daarbuiten. Hartstikke fijn natuurlijk! We horen
echter ook met regelmaat dat men nog niet weet
wie of wat we zijn, waar we voor staan en wat voor
geweldig onderwijs we bieden. Dat is natuurlijk
jammer! Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk
mensen weten dat basisschool Floriant aan het
onderwijslandschap is toegevoegd.
Heeft u kennis van social media en/of expertise in
marketing? Wellicht kunt u ons helpen ons verder
op de kaart te zetten. Als u hier aan bij wilt dragen,
dan horen we dat graag!

Groep 8 is druk in de weer geweest met de
gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.
Binnen de klas zijn diverse politieke partijen
opgericht, met verkiezingsprogramma’s en echte
verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s waren
gericht op onze school en diverse verbeterthema’s
zijn uitgewerkt op verkiezingsposters. Na de
verkiezingen hebben de afgevaardigden samen met
de
directeur
vergaderd
over
mogelijke
ontwikkelingen voor ons als school. Goede
initiatieven zijn hieruit naar voren gekomen en
worden
verder
onderzocht
door
het
managementteam.
Leuk om te zien hoe betrokken de kinderen zijn bij
onze school en hoe fantastisch is het dat ze weten
waar de school behoefte aan heeft.
Onderstaande ontwikkelpunten worden komende
periode verder onderzocht, ingebracht door de
leerlingen van groep 8:
- Projecten in de klas
- Aankleding schoolplein
- Leerlingenraad op school

