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KALENDER
02 juli
04 juli
09 juli
11 juli
16 juli
19 juli

10-MINUTENGESPREKKEN GROEP 7A
10-MINUTENGESPREKKEN FACULTATIEF
10-MINUTENGESPREKKEN FACULTATIEF
SPORTDAG
LAATSTE SCHOOLDAG GROEP 8 + AFSCHEIDSAVOND
LAATSTE SCHOOLDAG

Beste ouders/ verzorgers,

NASCHOLING

Het jaar zit er bijna op! We genieten van het mooie
weer en de vakantie komt dichtbij. We gaan de
komende tijd afscheid nemen van onze toppers uit
groep 8, we gaan nog een keer lekker sporten op het
sportveld van het RSG Lingecollege en we bereiden
ons voor op het nieuwe schooljaar. Jullie ontvangen bij
dit Florikrantje ook de groepsindelingen voor volgend
jaar, zodat de kinderen weten bij welke juf of meester
ze in de klas komen. De wendag staat gepland op 08
juli aanstaande, waarbij de kinderen kennismaken met
de nieuwe juf of meester.

Hoera en wat zijn we trots, want 25 juni hebben de
juffen van groep 1-2 Module 2 van Piramide afgerond
en hebben zij hun welverdiende certificaat in
ontvangst mogen nemen. De afgelopen maanden
hebben de kleuters op verschillende dinsdagen hun
juf moeten missen. De juffen hebben zich nog meer
gespecialiseerd in de methode Piramide en zijn
daardoor in staat om heel goed te kijken naar de
ontwikkeling van uw kind en naar het onderwijs dat
uw kind nodig heeft om goed te kunnen ontwikkelen
en te leren op school.

Een zonnige groet,
Mark de Goeij

SCHOOLREIS
De kinderen van groep 1 t/m groep 7 hebben
genoten van een fantastische schoolreis! De
kinderen van groep 1 t/m groep 4 bij Dippie Doe en
de kinderen van groep 5 t/m 7 bij Drievliet.
Hulpouders, bedankt voor het mede mogelijk maken
van deze fijne dag!

AFSCHEID COLLEGA’S

BIBLIOTHEEK

Na 2 jaar met veel plezier gewerkt te hebben op
basisschool Floriant en daarvoor 5 jaar op basisschool De
Adamshof, heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan
te gaan. Ik ga werken bij stichting Kans & Kleur in Wijchen.
Dichterbij huis en voortaan de vakanties gezellig samen
met mijn kinderen. Ik ga eerst een jaar invallen om alle
scholen te leren kennen en daarna hoop ik weer vast aan
de slag te kunnen op een school die mij past. Ik heb er veel
zin in, maar ga het werken op basisschool Floriant zeker
missen. Ik wil jullie als ouders en ook de kinderen
bedanken voor de leuke en leerzame tijd. Tot ziens!!

De bibliotheek wil jullie aandacht vragen voor twee
activiteiten voor kinderen in de bibliotheek van Tiel:

Juf Evi
--------------------------------------------------------------------------Een afscheid met een lach en een traan...

Het eerste is een winactie van Lotte, ambassadeur van
Tosca Menten, zij mag het derde deel van Siem Subliem
(boek) dat net uit is weggeven aan de winnaar van de
zonnebloemenactie. Kinderen kunnen in de bieb een
zakje zaad halen en proberen de langste zonnebloem te
kweken. De winnaar wint het boek.
En de tweede activiteit is in de eerste week van de
zomervakantie, een Minecraft bouwwedstrijd voor
kinderen vanaf 8 jaar.
Ze moeten zich daar wel voor aanmelden. Dat kan via
onderstaande link:
https://bit.ly/2WNjvgM

Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik de Floriant
verlaten. Ik heb ervoor gekozen om mijn taak als
teamleider te gaan uitbreiden met taken rondom
leerlingenzorg. Deze kans krijg ik op een collega-school en
ik heb besloten deze uitdaging aan te gaan.
Een afscheid met een lach en een traan, omdat ik enorm
genoten heb van alles wat ik de afgelopen tijd geleerd en
gedaan heb en de samenwerking die ik met kinderen,
ouders en collega's heb gehad. Met een positieve blik

richting de toekomst spring ik in het diepe.
Met heel veel fijne en dankbare herinneringen kijk ik
terug op de tijd die ik zowel op de Floriant als op
Ridderweide heb gehad.
Kinderen, ouders en collega's: ontzettend bedankt
voor de fijne tijd die ik hier heb gehad! Ik ga jullie
zeker missen!
Juf Marianne
VANUIT WIJKTEAM
In september 2019 start er weer een nieuwe SOVA.
Wil je je aanmelden of heb je vragen?

SPORTDAG
We hebben helaas nog niet genoeg
hulpouders die
ons kunnen komen helpen bij de sportdag op donderdag
11 juli.
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 middels
onderstaand strookje.

Neem contact op met Anouk Nikkelen of Leon van den
Bogaert
Anouk:
anikkelen@stmr.nl/
06-13121004
maandag/
dinsdag/
woensdag
Leon: lvandenbogaert@stmr.nl/ 06-13121999 maandag/
dinsdag

Alvast enorm bedankt en sportieve groet!
-------------------------------------------------------------------

Mailen kan op iedere dag van de week, we antwoorden
zo snel mogelijk wanneer we aanwezig zijn.

Groep:

Naam:
………………………………..
Ouder/verzorger van: ………………………………..
….…….

Helpt graag mee met de sportdag op 11 juli.

MIK CONCERT
Donderdag 20 juni heeft groep 6 meegedaan aan het
MIK concert in de Agnietenhof.
Wat was het spannend om als echte artiest op het
podium aanwezig te zijn. De spanningen gierden
's morgens al vroeg door vele lichamen, maar wat
hebben we met z'n allen genoten!
Zowel de generale zonder publiek als het echte
concert met publiek was een fantastische ervaring!
Dik compliment aan alle kinderen van groep 6! Jullie
hebben het heel goed gedaan.

GROEPSLEERKRACHTEN 2019-2020
Met de vakantie in het vooruitzicht zijn de kinderen en u
uiteraard nieuwsgierig naar de nieuwe juffen en/of
meesters die aan uw kinderen les gaan geven in het
nieuwe schooljaar.
We zijn erg blij dat we u kunnen vertellen dat juf José en
juf Chantal binnen onze school werkzaam zullen blijven
aankomend schooljaar! Helaas nemen we ook afscheid
van juf Evi en juf Marianne. Zij hebben beiden een andere
uitdaging gevonden. We zullen ze missen, maar wensen
hen uiteraard heel veel succes bij wat zij nu gaan doen.
Onderstaande juffen en meesters geven volgend jaar les
aan de volgende groepen:
1/2A: juf Janneke
1/2B: juf Hannelore & juf Karin

VASTENACTIE
Op 18 maart j.l. was de vastenactie. De kinderen van
Floriant hebben heel hard gelopen voor Kika. We
hebben maar liefst € 2.143,55 euro opgehaald!
Wat een prachtig bedrag, bedankt allemaal!

3:

juf Karin & juf Chantal

4:

juf Maartje & juf José

5:

juf Yvonne & juf Ietje

6:

juf Ineke & juf Sandra

7:

meester Robert & meester Paul

8:

meester Hans & meester Paul

Naast bovenstaande groepsleerkrachten zullen juf Esther
en juf Erna actief zijn als intern begeleiders. Onze
onderwijsondersteunende krachten zijn juf Ingrid, juf
Hanneke, juf Miranda en juf Ilana. Op maandag 8 juli gaan
alle kinderen wennen in de groepen van het komende
schooljaar, met de nieuwe juf of meester.

MOZAIEK AAN DE GRACHT
De laatste weken is de ouderraad, samen met een
aantal leerlingen uit groep 7, op dinsdag en
donderdag al druk bezig met de voorbereidingen voor
de mozaiek. Zij krijgen hierbij hulp van de opa van Jet
(groep 7) en Mink (groep 4). Waar we dit jaar heel blij
mee zijn is dat we ook twee sponsoren hebben
gevonden! Dat zijn cafetaria Twins in Tiel en Hubo
Oostenbrug uit Maurik. Op 10, 11 en 12 september
wordt de mozaïek aan de gracht gelegd. We hopen
natuurlijk dat veel ouders ons hierbij kunnen komen
helpen. U krijgt hier later nog bericht over.

We waren onderweg naar Erichem, het was heel gezellig.
Toen we daar aankwamen waren er ouders die ons aan
het opwachten waren. We mochten daarna naar ons hutje
toe en kregen onze eerste belangrijke sleutel. We kregen
ook een hele leuke rondleiding, het was enorm groot. Er
was van alles te doen. Helaas regende het toen we
aankwamen dus moesten we in ons hutje blijven. Dat
bederft de pret niet want we hadden niks tekort in ons
hutje. Het bleef maar regenen dus besloten we een quiz
te doen onder een groot dak. Het was heel leerzaam, we
hadden het over topo, voetbal en muziek. De Bonte avond
was onze lievelingsavond.
We kregen allemaal 1 juf of meester en we mochten een
tas uitkiezen. In de tas zaten allemaal leuke
verkleedkleren en een lied. Je moest met het lied die je
had gekregen een leuk iets presenteren. We hebben nog
veel meer gedaan maar we houden het hierop!
Wissame en Ayman

Het ontwerp van dit jaar

KAMP GROEP 8
Kamp was een leuke ervaring. Het was leuk dat je
vaker met je klas bent en met je
vrienden/vriendinnen slaapt in een huisje. Het is ook
leuk dat je samen een trekkershut had. Als het kon
zou ik graag nog een keer op kamp gaan met de klas.
We gingen samen spelletjes spelen en zwemmen.
Door dit kamp zijn we veel hechter met de klas. Je
praat ook makkelijker op kamp want je bent de hele
tijd met elkaar. Het leukste was de vrije tijd omdat je
dan zelf mag kiezen wat je wil doen zoals kletsen,
slaapfeestje, vlotje varen, rondje wandelen en de
bonte avond was ook leuk. We hebben samen in de
hutgroepen een optreden gegeven met de juffen en
meesters.
Groetjes, Imane en Ouiam R

We gingen op de fiets naar de kamplocatie De Vergarde.
We kwamen daar aan en het begon te regenen. Ons
eerste spel was een quiz het ging over de leraren,
topografie en voetbal. Vervolgens gingen we avondeten.
Daarna deden we een spel dat vossenjacht heet. We
moesten ons verstoppen zodat meester Hans en meester
Paul geen foto’s konden maken van jou. Als juf Mariël ziet
wie het is krijgt diegene een punt minder. Daarna gingen
we slapen. De volgende dag gingen we eerst ontbijten en
daarna speelden we een voetbaltoernooi. Toen aten we
knakworstjes. Vervolgens gingen we zwemmen. Daarna
gingen we avondeten. Vervolgens speelden we met de
meesters en de juffen een toneelstukje in teams.
Alle teams kregen een liedje en daarmee moest je een
dansje doen. Ten slotte speelden we een spel waar we
met de teams een blad kregen waar allemaal foto’s op
stonden die we moesten zoeken op het terrein. Daarna
gingen we weer slapen.
We werden wakker en we gingen ontbijten daarna
hadden we vrije tijd. Na de vrije tijd konden we kiezen wat
we te eten kregen. Je kreeg friet en je kon kiezen tussen
kipnuggets en kaassoufflés. Daarna mocht je
midgetgolfen of zwemmen. Ten slotte gingen we weer
naar school.
Rayan

