Florekrant nummer 7
Agenda
10 nov. Scholencross
13 nov. GGD gr.7
14 nov. GGD gr.7
14 nov. Schoolfruit
16 nov. Sirkelslag gr. 7-8
Geboren
Op 18 oktober is er bij de familie Krist een zoon geboren. Hij heet Midian. Wij wensen
de familie Krist veel geluk met dit kleine wonder.
Bag2school
Wij willen alle ouders heel hartelijk bedanken voor de kleding die zij hebben
ingeleverd op school. De kledingactie heeft de school €182,40 opgeleverd.
Het geld gebruiken wij voor het bekostigen van activiteiten bij het project Jeelo
‘omgaan met geld’
Vanuit een ouder: .... Parkeren Sportstraat
Het aantal parkeervakken bij de locatie Sportstraat zijn op zich voldoende, echter
worden deze niet altijd functioneel benut.
Met regelmaat komt het voor, dat bij het inparkeren 1 vak er tussenin wordt vrij
gehouden. Echter, lukt het de volgende auto dan niet om hier in te parkeren, gezien
de smalle tussen ruimte.
Het voorstel is dan ook, om de auto’s aan de locatie van de Sportstraat
simpelweg ‘aan te sluiten aan elkaar’, en daarbij de belijning van de parkeervakken
(die zeer smal zijn!) even voor lief te nemen! Dit voorkomt alle ‘open parkeerplekken’
er tussen, die niet meer gebruikt kunnen worden, waardoor je automatisch richting
gymzaal komt, wat eigenlijk niet noodzakelijk is.
Alvast dank voor jullie medewerking!
Belevenisles
Graag willen wij u de gelegenheid stellen om anderhalf uur lessen bij te wonen in de
klas van uw kind. De bedoeling hiervan is dat we u willen laten zien wat we doen op
school. Na de lessen is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee
met de leerkracht te praten over het lesprogramma.

beleven tegenkomen bijwonen ervaren
meemaken overbrengen
19-11 gr. 7,

20-11 gr. 3

21-11 gr. 1-2b, 22-11 gr. 8
23-11 gr. 4,

26-11 gr. 6

27-11 gr. 1-2a, 29-11 gr. 5

Schooltijden

Vooral in groep 3 en 4 merken de leerkrachten dat kinderen steeds later op school
komen. We willen graag om half 9 starten in de klas! Verder vragen we u om de
kinderen buiten te laten spelen tot de bel gaat. De tas kunnen de kinderen dan
zolang bij de deur laten staan en nemen ze mee naar binnen zodra de bel gaat.
MSO (Melodia SchoolOrkest)
Het schoolorkest van MFO gaat van start. Elke maandagmiddag oefent het orkest op
locatie de Kerkstraat. Op dit moment zijn er 4 kinderen die meedoen, er kunnen nog
een aantal kinderen bij. Heeft iemand zin om het orkest te versterken? Kom dan
maandagmiddag langs. We starten om 15.15 uur.
Schoolfruit
Van 14 november t/m 20 april krijgen de kinderen op school gratis drie stuks groente
en/of fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er
lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
De drie vaste groente- en fruitdagen op De Floreant worden:
woensdag, donderdag en vrijdag.
Wij ontvangen de levering van de leverancier Drogenbroeksfruit.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er
zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt
hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond
schooljaar!
Nieuwe leerlingen
Maandag 12 november starten Kaylee (groep 5) en haar zus Jennifer (groep 7) de
Wit op De Floreant. Zij zijn verhuisd vanuit Almere naar Luttelgeest. Wij wensen de
familie veel plezier in Luttelgeest en op De Floreant.
Op 16 november wordt Liv Mossing Holsteijn 4 jaar. Ze komt dan op De Floreant. Liv
komt in groep 1-2 a. We wensen Liv en haar ouders veel plezier toe op de Floreant.
Jarigen
7 nov. Tessa vd Gaag, groep 5, 8 jaar
7 nov. Indy Wentink, groep 7, 10 jaar
9 nov. Sharon Broeksema, groep 7, 10 jaar
10 nov. Jorit Verloop, groep 8, 10 jaar
11 nov. Jayden Wentink, groep 4, 7 jaar

