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HERFSTVAKANTIE
OR VERGADERING
OPEN DAG

Beste ouders/verzorgers,
Wat een feest! Vrijdag was het weer tijd voor de
jaarlijkse disco en zoals altijd was het wederom een
enorm feest. De kinderen hebben gedanst en genoten,
in kleurrijke en feestelijke kleding. We willen de
ouderraad in het bijzonder bedanken voor deze
activiteit, de ouderraad heeft het namelijk volledig en
fantastisch georganiseerd!
Namens alle kinderen en de school: BEDANKT!
Mark de Goeij

KINDEREN WEGBRENGEN EN OPHALEN
Bij het wegbrengen zijn de ouders van de kinderen
in de groepen 1, 2 en 3 welkom om het kind naar
de groep te begeleiden. Vanaf groep 4 vragen we u
om het kind zelfstandig naar binnen te laten gaan.
Bij het ophalen verzoek we u om buiten te
wachten bij de ingang.
Zo houden we het voor de juffen en meesters
overzichtelijk en blijft het rustig in de school.

TAALLESSEN
Binnenkort start het ROC weer met het
verzorgen van taallessen voor ouders. De lessen
worden gegeven vanaf 10:00 uur tot 11:30 uur,
u kunt zich aanmelden middels een mail aan
directie@basisschoolfloriant.nl of door u bij juf
Ilana te melden. Tijdens de lessen wordt
gekeken naar uw behoeften, voorbeeldvragen
zouden kunnen zijn: “Hoe schrijf ik een goede
brief? Hoe zoek ik informatie over een ziekte?
Etc.” Uiteraard hopen we op een goede
opkomst, ook buurtbewoners zonder kinderen
bij ons op school zijn welkom.

VANUIT… GROEP 5

VANUIT DE MR

Hallo allemaal,
Wij zitten alweer 7 weken in groep 5. We werken
hard en maken ook veel plezier met elkaar. Met
rekenen hebben we de tafel van 6 al geleerd en
leren we nu de tafels van 8 en 9. We doen veel
spelletjes, zodat we de tafels snel en goed leren.
Hierna gaan we ook nog de tafel van 7 leren. Met
taal leren we over voorzetsels en bijvoeglijke
naamwoorden, schrijven we verhaaltjes en leren we
veel nieuwe woorden en uitdrukkingen. Dit is soms
best lastig, maar we houden ons taai (hahaha)! Wat
in alle klassen nieuw is, is het thematisch werken.
Dit doen we 3 middagen per week. We hebben de
kaart van Nederland besproken. We leren de
provincies van Nederland en of ze in het noorden,
oosten, zuiden of westen liggen. Ook hebben we
lessen over de kringloop van het water en over
hoog Nederland en laag Nederland gehad. Daar
leren we natuurlijk ook weer veel nieuwe woorden
bij. Met het circuit maken we dan zelf of samen de
vragen en opdrachten over de les. Met de hele klas
hebben we met de teams 2 houten puzzels van
Nederland gemaakt. We mochten figuurzagen,
schuren, verven en timmeren. De puzzels worden al
heel mooi en daar mogen we dan in de klas mee
spelen. We vinden het circuit heel leuk. Tot de
volgende keer!

MR basisschool Floriant zoekt aandacht voor het
volgende…
Wist u dat u als ouder inspraak kunt hebben op het beleid
van school en op de beslissingen die de school neemt?
Wanneer u als ouder in de MR zit kunt u in principe elk
onderwerp, betreffende het beleid van de school, ter
sprake brengen. Een aantal onderwerpen die tijdens de
vergaderingen besproken worden en waar je als ouder
instemmingsrecht over hebt, zijn:
* Vaststelling van de onderwijstijd
* Vaststelling van de schoolgids
* Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
* Vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan
plannen van de school voor de komende jaren, wat
betreft onderwijsverbetering of het onderwijs aan
zorgleerlingen.
Goede ideeën of zaken waar je als ouder zorgen over
maakt, kunt u dus op de agenda laten zetten. Dit moet
vooral gaan over zaken die alle kinderen en ouders treft
op de basisschool Floriant. Wilt u zo’n betrokken ouder
zijn, die zich wil inzetten binnen de MR, dan zijn we op
zoek naar u!
Tevens wil de MR Karin (ouder) en Meester Hans
bedanken voor hun inzet binnen de MR. Per direct
zoeken wij een ouder die lid wil worden van de MR.
Meer info/aanmelden bij:
Mohamed Sadikki, Henry Bohm (ouders MR),
juf Erna, juf Janneke of juf Hannelore (personeel MR)

Groetjes van groep 5

SCHOOLFOTOGRAAF

WIJKORKEST

Foto Koch komt op maandag 29 oktober de
schoolfoto’s maken.

Heb jij zin om samen met andere kinderen muziek te
maken en met een orkest bij jou in de buurt op
school op te treden? Dat kan in het Wijkorkest bij
jou in de buurt! Alle kinderen vanaf groep 6 kunnen
meedoen. Ook als je nog geen instrument kunt
bespelen, ben je welkom. Voorafgaand aan de
orkestrepetities krijg je vier lessen op het
instrument van jouw keuze. De instrumentlessen
beginnen vanaf woensdag 31 oktober of donderdag
1 november in Zinder, Rechtbankstraat 1 in Tiel. De
orkestrepetities starten vanaf woensdag 28 of
donderdag 29 november op één van de
onderstaande locaties:

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het
inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer
en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis
in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie
voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis!
U hoeft niet persé meerdere foto’s te
bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur
of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden,
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op
de site. Mocht u er niet uitkomen, bent u op
vrijdag 23 november om 14.15 uur welkom op
school. De OR leden helpen u dan graag met het
bestellen van de foto’s. Neemt u hier wel uw
inlogkaartje en betalingsmiddel voor mee.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind
kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot
zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende
kleding.

* De Regenboog, Mr. Rinkstraat 19 op woensdag om
15.15 uur
* De Moespot, Wadensteinlaan 46a op donderdag
om 15.15 uur
* De Waaijer, Kornoelje 1 op donderdag om 15.15
uur
Op woensdag 20 februari 2019 geven we concerten
op basisscholen in Tiel en op donderdag 20 juni
2019 spelen we samen met Muziek in de Klas in de
Agnietenhof.
Kijk voor het volledige rooster op
ww.zinder.nl/educatie onder het kopje Wijkorkest.
Kosten
Deelname aan de repetities van het Wijkorkest is
gratis. Speel je nog geen instrument, dan moet je de
instrumentlessen volgen. Deze kosten € 15,Heb je zelf nog geen instrument? Geen probleem! Je
kunt er voor de duur van het project eentje huren
voor slechts € 15,-.
Welke instrumenten kun je bespelen?
Je kunt kiezen voor gitaar, viool, dwarsfluit, cello,
piano, saz, hobo, klarinet, accordeon, trompet en
slagwerk.
Doe je mee? Geef je dan nu op via de website
www.zinder.nl/educatie en klik op Wijkorkest.

