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Ma 06 Eerste schooldag

Mededelingen

Allemaal feestjes!!!!
Wat hebben we een feestjes gevierd. Afscheid van groep 8, afscheid van juf Sytske en juf Marike. Wat hebben de
juffen (en wij ook) genoten. Juf Sytske gaat nu genieten van haar welverdiende pensioen en juf Marike gaat werken
op een andere school in Rheden. Veel plezier en succes!!!!



Lokaalverdeling schooljaar 2021/2022
Komend schooljaar krijgen wij er 2 lokalen van de Pieter de Jongschool bij. 1 lokaal beneden naast de kleuters en
1 lokaal boven naast de huidige groep 6. Dit betekent dat de verdeling er volgend jaar als volgt uitziet.

MR
Afgelopen weken waren er weer 2 MR vergaderingen. En omdat wij u graag op de hoogte willen houden, delen we
hier in het kort waar deze vergaderingen over gegaan zijn.

Als u er meer over wilt weten of bij vragen; u kunt ons altijd mailen via mr.klinket@floresonderwijs.nl

Wij weten dat de ‘afstand’ naar school op dit moment groter is dan anders, maar schroom niet om contact op te
nemen met de MR.

● In ons vorige verslag heeft u kunnen lezen dat de oudergeleding bleef zoals hij is. Hier moeten wij helaas
op terug komen. Patricia Eimers heeft aangegeven helaas te moeten stoppen met de MR. Dus wij hebben
vanaf

● volgend jaar echt een open plek voor een ouder. Zie onderaan de oproep.
● Wij hebben een aftreedrooster voor de MR gemaakt, zodat er ieder schooljaar een leerkracht en ouder

stopt en er een nieuwe ouder en leerkracht bij komt. Zodat niet de gehele MR in één keer moet wisselen
van samenstelling.

● Wij kunnen u mededelen dat volgend jaar juf Denise in de MR deelneemt, zij neemt de plaats in van juf
Sytske.

● Wij hebben het jaarplan doorgelopen en ons akkoord hierop gegeven.
● We hebben gesproken over hoe de extra NPO (Nationaal Programma Onderwijs; ook wel “corona gelden

genoemd”) gelden deze ingezet gaan worden. Onder andere wordt er extra ingezet op de huidige groepen
5 en 3.

● Wij krijgen als school 650 euro per leerling en 50 euro per leerling blijft nog achter bij Flores en wordt breed
ingezet, de precieze invulling van het deel van Flores is nog niet duidelijk.

● Wij hebben voor ons als MR nieuwe gedragsankers gekozen voor volgend schooljaar:
○ Ieders mening telt
○ Iedereen kan meedoen

mailto:mr.klinket@floresonderwijs.nl


Oproep
Voor volgend jaar zijn wij opzoek naar een enthousiaste, betrokken ouder die zich voor de school wil
inzetten!
Wij hebben een plek in de oudergeleding van de MR! Er staan voor volgend jaar interessante punten op de
agenda, zoals de schooltijden.

Wat doet de MR precies?
● het behartigen van belangen van personeel, leerlingen en ouders
● het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg
● het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het toezien op gelijke behandeling
● het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de school

Wie wil er namens de ouders deelnemen in onze MR? Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken of mailen.
Heeft u interesse graag mailen naar: mr.klinket@floresonderwijs.nl

Voor nu wensen wij u een hele fijne vakantie!

De volgende MR vergadering is: 28-09-2021

Namens de MR,
Romeo, Sytske, Patricia, Richard, Lonneke en Meike

Vakantierooster 2021/2022
Het vakantierooster voor schooljaar 2021/2022 vanuit Flores onderwijs is bekend. Wij delen dit alvast met u. Deze
kunt u ook terugvinden in de agenda op Social Schools.

Herfstvakantie 23 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022

2e Paasdag 18 april 2022

Meivakantie incl. koningsdag en suikerfeest 23 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsweekend 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 t/m 4 september 2022

Studiedagen hele school 16 februari 2022
19 april 2022 (Flores studiedag)

Gegevens
Zijn uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele)
telefoonnummers) gewijzigd? Dan is het fijn wanneer u dit aan
ons doorgeeft. Dit kan door een mailtje te sturen naar
administratie.klinket@floresonderwijs.nl.

mailto:mr.klinket@floresonderwijs.nl
https://app.socialschools.eu/calendar
mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl


Nieuws uit de wijk

Vanuit de omgeving
ROZET
De (voor)leesconsulenten van Rozet vinden het belangrijk dat kinderen in de
zomervakantie blijven lezen. In deze nieuwsbrief geven wij daarvoor allerlei tips, waarbij
de nadruk ligt op digitaal lezen. Als ouder kun je je kind helpen door samen
onderstaande tips te bekijken.

Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek en boeken lenen. Als je
kind nog geen lid is, dan is de zomervakantie misschien een mooi moment om een keer
samen naar één van onze filialen te gaan. Je vindt ons in het centrum, in Presikhaaf en
in Kronenburg.

Wij wensen jullie een fijne zomer met veel leesplezier!

De (voor)leesconsulenten van Rozet:
Joke, Petra, Nataschenka, Levi, Doreen en Katja

Klik hier voor de brief.

Jeugdland paspoort
In het kader van het 50 jarig bestaan van
Jeugdland hebben de kinderen een leuk kadootje,
nl. een keycord, een hoesje en een gratis buszegel
uitgedeeld gekregen. Hiermee kunnen kinderen
dan met de bus op pad en krijgen ze korting op
vertoon hiervan bij de activiteiten. De buszegel
staat op een vouwfolder met meer informatie over
de activiteiten en een QR code die gescand kan
worden om het vakantie programma te kunnen
inzien.

https://rozet.us9.list-manage.com/track/click?u=c3be92d2e56a49259e11e41fe&id=aaeceb317b&e=e14b39fa5f























