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KALENDER
09 april
12 april
16 en 17
18 april
19 april
22 april t/m 05 mei
06 mei
13 mei
15 mei

VASTENACTIE
KONINGSSPELEN/ MEESTERLIJKE JUFFENDAG
EINDCITO GROEP 8
PAASVIERING
GOEDE VRIJDAG, ALLE KINDEREN VRIJ
MEIVAKANTIE
START POEZIEWEEK
LES TOT 12.00, KINDEREN ‘SMIDDAGS VRIJ
OR VERGADERING

Beste ouders/ verzorgers,

Afgelopen woensdag hebben we de algemene
ouderavond georganiseerd, in samenwerking met
de medezeggenschapsraad en de ouderraad. We
willen hier een jaarlijks terugkerende avond van
maken. Uiteraard met wisselende actuele
onderwerpen. We hebben de ouders
meegenomen in ons thematisch onderzoekend
leren, de Kanjertraining, de rol van de ouders in de
ouder- en medezeggenschapsraad, gezonde
voeding en de buitenschoolse
opvangmogelijkheden door KaKa. Een goed
moment om met elkaar het gesprek aan te gaan.
We zijn immers samen verantwoordelijk voor het
onderwijs aan de kinderen.

Mark de Goeij

GROTE REKENDAG
Op woensdag 03 april hebben alle groepen van
de Floriant meegedaan aan De Grote Rekendag.
Het onderwerp van deze dag was ‘Uit
verhouding’. Om dit begrip te verduidelijken,
zijn we begonnen met een modeshow in de
speelzaal. De kinderen die begeleiding krijgen
van juf Hanneke voerden deze modeshow op
met allerlei kledingstukken die te klein of juist
veel te groot waren. Na de modeshow ging De
Grote Rekendag verder in de eigen groep. De
kleuters hadden een rekencircuit, groep en 3 en
4 tekenden een heel groot jongetje (Max),
groep 5 en 6 zijn heel druk geweest met het
maken van allerlei attributen voor een reus,
groep 7 keek naar verschillende foto’s van
objecten in de stad en heeft met licht en
schaduw gewerkt en groep 8 heeft een ontwerp
op papier omgetoverd naar een tekening op het
plein. Het was erg leerzaam en wat heeft
iedereen enthousiast gewerkt deze ochtend!

VANUIT… GROEP 1/2A

VASTENACTIE/ PASEN

Hallo allemaal,
Onze klas staat deze weken helemaal in het teken
van de lente. Met alle kinderen en een aantal
ouders zijn we naar de dieren in het hertenkamp
geweest.
In de kring praten we onder andere over de lente,
de boerderij, de jonge dieren en bloemen.
Tijdens de werkjes zijn we ook bezig met het thema
lente.
We hebben bijvoorbeeld een haan nagetekend, er
hangen zelfgemaakte vlinders boven de tafels en we
hebben een lange, korte, brede of smalle vaas met
tulpen geschilderd.

Groep 2 heeft de letter ‘n’ geleerd van het woordje
‘nest’. Hierbij moesten ze het woord ‘nest’
stempelen en een nest voor de eieren vouwen.
Het huisje in de gang is veranderd in een stal met
allemaal dieren die je op de boerderij ziet.
In de bouwhoek maken we allemaal een kippenhok
van blokjes. De foto’s van de kippenhokken die we
hebben gebouwd, zijn te zien in de gang boven de
jassen.

Op 3 april was de grote rekendag. Bijna de hele
ochtend hebben we activiteiten gedaan die te
maken hadden met verhoudingen.
We hebben bijvoorbeeld knuffels van klein naar
groot neergelegd, we hebben ze gemeten met een
touwtje en we gingen kijken in welke doos de
knuffel het beste paste.
In de gymzaal was het helemaal donker en keken
we met een lamp naar onze schaduwen.
Ook hadden we afdrukken van kleine en grote
poten van een aantal dieren. We mochten raden
van welk dier een afdruk was en daarna mochten
we ze van klein naar groot leggen.
Mede dankzij de hulp van een aantal ouders en wat
leerlingen van groep 8, was het een leuke, gezellige
en leerzame ochtend.
Groetjes van alle kinderen en de juffen van groep 1
en 2 A

Op dinsdag 09 april lopen de kinderen weer rondjes
in Het Leliepark voor een goed doel. Dit jaar hebben
we gekozen voor Kika:
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland
kanker. Op dit moment geneest 75% van deze
kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om
dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft
fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht
op minder pijn tijdens behandelingen, meer
genezing en een hogere kwaliteit van leven op
latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het
geven van voorlichting over kinderkanker.
Fijn om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig
zijn met het werven van sponsors. We zullen in een
volgend Florikrantje bekend maken hoeveel we
hebben opgehaald voor Kika.

Intussen bereiden we ons voor op Pasen. Op donderdag
18 april 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.

WIJKTEAM
Wegens succes verlengd!
Positief Opvoeden is belangrijk om het beste uit uw kind
te halen. Positief opvoeden betekent aandacht voor
datgene wat goed gaat. Met positief opvoeden helpt u
uw kind en uzelf.
Positief opvoeden kunt u leren in deze cursus. De cursus
vindt plaats op maandagochtend van 9.00 uur tot 10.30
uur bij Zinder en op woensdagavond van 19.30 uur tot
21.00 uur op de Prins Mauritsschool. De cursus vindt
iedere twee weken plaats (in de even weken), met
uitzondering van week 18 en week 24.
De cursus is bedoeld voor ouders die woonachtig zijn in
gemeente Tiel. Heeft u interesse: neem dan (geheel
vrijblijvend) contact op met wijkteam Tiel West: 06
13663161 of tiel1@bzjong.nl Aan de cursus zijn voor u
geen kosten verbonden.

