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Agenda
21 t/m 27 jan. Cito toetsen
21 t/m 29 febr. Open Dagen VO
8 febr.
Rapportfolio mee
11 febr.
Oudergesprekken
14 febr.
Oudergesprekken
18 t/m 22 febr. Voorjaarsvakantie
27 en 28 febr. Adviesgesprekken gr. 8
1 maart
Carnaval en afsluiting Jeelo
Update juf Wendy
In verband met complicaties duurt het herstel bij juf Wendy langer dan we
gedacht hadden. Gelukkig hebben we een vervangster voor de maandag
en dinsdag gevonden in de vorm van Manuela van den Bergh.
Even voorstellen
Lieve ouders en kinderen,
Ik zou mij graag even willen voorstellen. Mijn naam is Manuela van den
Bergh en ik ben 22 jaar. Ik woon in Vollenhove. Ik vervang Aafke van
groep 3. De kinderen van groep 3 kennen mij als juf Manuela. Op de
maandag en dinsdag sta ik voor groep 6 tot Wendy weer terug is. Mijn
hobby's zijn lezen, zwemmen en natuurlijk wandelen met mijn hond. Heb
je vragen voor mij, dan staat de deur altijd open!
Leren Leven
Het nieuwe thema van Leren Leven heet MOED.
We vertellen verhalen over grote helden uit de verschillende
levensbeschouwelijke tradities (Dawoed, Ester, Jezus en Zacheus, Krisjna
en Siddharta). Maar we vertellen ook over grote en kleine helden in onze
tijd, herkenbaar voor de kinderen. Een haas die een egel helpt zijn angst
te overwinnen, een stoere zeeman die toegeeft dat hij niet kan zwemmen,
Rosa Parks die na een lange werkdag weigerde haar zitplaats aan een
blanke af te staan in de bus, kinderen in de klas van meester Jaap die het
durven om een eigen mening te geven. Kinderen van het AZC die met
veel moed naar school gaan, een nieuwe taal leren, vriendschappen
sluiten en hun leven oppakken. Allemaal kleine en grote ‘helden’ die op
hele verschillende manieren inspireren en laten zien wat moed kan
inhouden.
Hierover is ook een nieuwsbrief toegevoegd.
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Jeelo project: Leren van personen van vroeger
Het nieuwe project, wat op 7 januari is begonnen, heeft vele raakvlakken
met het thema van Leren Leven. Kinderen gaan op zoek naar personen
van vroeger die iets hebben betekend; zij hadden daar ook moed voor
nodig. Zij hebben een uitvinding gedaan, of gestreden voor iets waar wij
nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt.
Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer
gebeurt.
Het doel van het project is dat kinderen met bewondering of verwondering
kijken naar personen van vroeger. Dat zij daar zelf een kritische mening
over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten.
Rapportfolio
We hebben als team gekozen om een rapportfolio aan te leggen voor en
door de kinderen. We hebben hiervoor gekozen, omdat we naast een
portfolio, waar de kinderen eigen werk mogen toevoegen, ook een
waardering willen geven. Een toelichting hierover komt in de map te
zitten.
Oudergesprekken
Op 11 en 14 februari zijn de oudergesprekken gepland voor de groepen 1
t/m 7. U kunt binnenkort via SchouderCom zelf aangeven welke tijd u het
beste uitkomt. U krijgt nog bericht vanaf welk tijdstip dit kan gebeuren.
De adviesgesprekken van groep 8 zijn verplaatst naar 27 en 28 februari.
Ook hiervoor komt binnenkort een inschrijflijst via Schoudercom.
Bericht namens de Activiteitencommissie
De komende 2 weken zijn het jaarverslag en de cijfers 2017-2018 van de
activiteitencommissie de Klipper op de website (www.swsdefloreant.nl) ter
inzage beschikbaar.
Carlijn Tuinman en Christa Schilder hebben de cijfers gecontroleerd en
akkoord bevonden.
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De begroting 2018-2019 van AC De Floreant kunt u hier ook terug
vinden.
De activiteitencommissie van De Rank had geen eigen zeggenschap en
rekening, dus hier zijn geen jaarcijfers van.
Overblijf
Ook de overblijf heeft hun jaarcijfers gepubliceerd op de website. Dit gaat
ook over het schooljaar 2017-2018 van de Klipper.
Nieuwe leerling
Op 23 januari komt Wiktor Kreczkowski bij ons op school. Hij komt in
groep 1A. Wij wensen Wiktor en zijn ouders veel plezier op De Floreant.
Jarigen
Op 19 jan.
Op 20 jan.
Op 21 jan.
Op 22 jan.
Op 24 jan.
Op 24 jan.
Op 25 jan.
Op 25 jan.

Remco Bastiaanssen, gr. 4; 8 jr.
Yvon Grimme, gr. 8; 12 jr.
Stef Boons, gr. 4; 8jr.
Charim Krist, gr. 1A; 6 jr.
Artur Chodacki, gr. 8; 12 jr.
Koen Fokkens, gr. 4; 8 jr.
Douha Ouled Lahcein, gr. 3; 7 jr.
Sem Wentink, gr. 8; 12 jr.
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