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KALENDER
30 mei
31 mei
04 juni
10 juni
12 t/m 14 juni
17 juni
26 juni

HEMELVAART
ALLE LEERLINGEN VRIJ
SUIKERFEEST
TWEEDE PINKSTERDAG
KAMP GROEP 8
SCHOOLREIS
OR VERGADERING

Beste ouders/ verzorgers,

CITO EINDTOETS SUPER GEMAAKT!

Ongelooflijk maar waar, we zitten alweer in de
laatste periode van het schooljaar. De tijd vliegt
voorbij en we gaan weer richting de
zomervakantie en een nieuw schooljaar. De
laatste periode van het jaar staat vaak in het
teken de laatste rapporten, diverse feestdagen en
natuurlijk de lentezon. Komende periode zullen
we diverse schoolactiviteiten organiseren zoals
onder andere de sportdag, het schoolreisje en het
eindkamp van groep 8. Voor groep 8 is deze
periode extra speciaal. Ze gaan richting het einde
van de basisschoolperiode en zullen naast
afscheid van ons, ook afscheid van elkaar gaan
nemen als groep. Trots zijn we zeker op onze
groep 8’ers. In dit Florikrantje is te lezen welke
geweldige eindtoetsscore ze gehaald hebben en
daar mogen de kinderen, de ouders en natuurlijk
alle leerkrachten enorm trots op zijn.

We zijn trots om mede te kunnen delen dat onze
gemiddelde score ver boven de ondergrens van
de inspectie is uitgekomen. De volgende
gemiddelden zijn door onze groep 8 leerlingen
gehaald. De gemiddelde score van Floriant is
535,2. Door de onderwijsinspectie wordt een
ondergrens van 530,1 gehanteerd. Een knappe
prestatie van onze groep 8 leerlingen!

Binnenkort ontvangt u ook een uitnodiging om
deel te nemen aan “Floriant Doet”. Een initiatief
in samenwerking met de MR om samen met
ouders de handen uit de mouwen te steken om
ons schoolplein weer iets “groener” te maken.
We hopen natuurlijk op enthousiaste reacties.
Mark de Goeij

NIEUWTJE
Maar liefst twee juffen op onze school
verwachten over een tijdje een kindje! Wij
wensen juf Miranda en juf Marianne een fijne en
voorspoedige zwangerschap.

VANUIT… GROEP 6

BREDE SCHOOL ACADEMIE (BSA)

Hier een berichtje uit groep 6. Op dit moment zijn we
met thematisch werken bezig met het thema "Waar
komt ons eten vandaan?" Groepjes gaan aan het
koken en leren waar de aardappel vandaan komt ,
hoe er van gras yoghurt wordt gemaakt, van een koe
hamburgers, van een appel een appelflap, van een ei
een eiersalade en van maïs een koekje. Het eerste
groepje is al geweest en heeft een heerlijke
eiersalade gemaakt. Elke maandag, dinsdag en
vrijdag is er een groep aan de beurt. Het laatste
thema wordt insecten.

Sinds 2013 organiseren wij de Brede School
Academie Tiel (BSA). Talentvolle kinderen uit Tiel uit
de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kans op een
bijzondere vorm van ondersteuning. We bieden hen
de mogelijkheid om elke donderdagmiddag, na
schooltijd, extra onderwijs te volgen. De BSA richt
zich op begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling
en het ontwikkelen van academische vaardigheden.
Dankzij deze ondersteuning worden de kansen op
doorstroom naar het HAVO/VWO vergroot.
Deze voorziening is bestemd voor maar een kleine
groep kinderen. Er zijn 3 BSA klassen van elk
maximaal 15 leerlingen. Er gaan leerlingen van 7
basisscholen uit Tiel naar de BSA, waaronder
kinderen van onze school. Deze week starten wij met
de selectie van nieuwe leerlingen die in aanmerking
komen voor de BSA. U ontvangt een uitnodiging voor
de voorlichtingsavond (maandag avond 27 mei 2018,
19.30 – 21.00 uur) wanneer wij denken dat uw kind
geschikt is voor de BSA.

Ook heeft de juf (en ook de andere juffen en
meesters) een cursus "Iedereen kan schrijven"
gevolgd. Dat betekent, dat de aanpak voor het
schrijven van verhaaltjes en instructies ook is
veranderd. We praten eerst lang over de inhoud van
het verhaal en gaan dan pas aan het schrijven.
Ook zijn we hard aan het oefenen voor de uitvoering
van het MIK concert in de Agnietenhof. U krijgt hier
binnenkort een uitnodiging voor. Noteert u de datum
donderdag 20 juni alvast in uw agenda? Het is fijn
voor de kinderen als er veel publiek voor hen is.
Verder zijn we natuurlijk hard aan het werk om straks
weer aan de cito's te beginnen. Nog even en er is
alweer een jaar voorbij!!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern
begeleider Esther van Hummel

VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Herfstvakantie ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019
Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020
Voorjaarvakantie ma 24-02-2020 t/m vr 28-02-2020
Pasen ma 13-04-2020
Meivakantie ma 27-04-2020 t/m vr 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020
Pinksteren ma 01-06-2020
Zomervakantie ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020

Groetjes van groep 6

ONZE SCHOOL IS GEZOND

SPORTDAG

Onze school heeft het vignet Gezonde School
voor het thema welbevinden behaald. Met het
vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat!

In verband met de betrokkenheid van Sportfriends en
beschikbaarheid van het sportveld hebben wij de
sportdag verplaatst van woensdag 3 juli naar
donderdag 11 juli. Deze dag zullen de kinderen van
8.45 uur tot 12.00 uur aanwezig zijn op het sportveld
van het RSG Lingecollege. Vanaf 12.00 uur zijn de
kinderen vrij. Wilt u dit vast aanpassen in uw agenda?
Op een later moment zullen wij u uitgebreid
informeren over de sportdag.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen,
een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden
wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan
een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties
en minder schooluitval.
Onze school heeft speciale aandacht voor het
themacertificaat welbevinden. Hiervoor zetten
we de Kanjertraining succesvol in.
Gezonde School is een samenwerking tussen
diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk
dan op www.gezondeschool.nl.

Wel zijn wij al druk bezig met het verzamelen van
hulpouders. Hoe meer ouders meehelpen, hoe
leuker we de dag voor de kinderen kunnen maken.
Als u op donderdag 11 juli van 08:30 uur tot 12:00
uur kunt en wilt helpen, dan horen we dat graag. U
kunt zich opgeven bij Miran (moeder Quincy groep 3)
of juf Mariël.
Alvast enorm bedankt en sportieve groet!

VANUIT HET WIJKTEAM
Start sociale vaardigheidstraining 9-12 jaar in Tiel
Wij willen ons even voorstellen, wij zijn Anouk en
Leon en werken allebei in Wijkteam Tiel- Noord. In
september 2019 gaan wij weer starten met een
training sociale vaardigheden. Ons aanbod is voor
kinderen tussen 9-12 jaar uit heel Tiel (locatie
Zinder). Startdatum is 10 september van 15:15 tot
16:45 wekelijks tot 8 keer, hier zit een week vakantie
tussen.

KONINGSSPELEN
De Koningsspelen 2019 waren fris, maar heel erg
geslaagd. Iedereen heeft zijn sportieve beentje
voor gezet. Alle hulpouders worden enorm
bedankt voor hun inzet! Ook de OR verdient een
grote pluim. Dankzij jullie allen was het een
topdag!

De training is geschikt voor kinderen welke moeite
hebben met: contact te maken en te houden met
leeftijdsgenoten, die moeilijk hun eigen mening te
geven en veel bezig zijn met wat een ander van hen
vindt. Kinderen die weinig of onhandig voor zichzelf
opkomen, kinderen die vaak piekeren. Doel nu is om
jullie vast te informeren, aanmelden kan al wel, dan
word je per aanmelddatum op de lijst gezet.
Geïnteresseerd, vraag de informatiebrief bij juf
Esther of bel om je aan te melden naar: 088-0017781

