Jaargang 34, nummer 5, 28 november 2018
Agenda
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Donderdag 20 december
Zaterdag 22 december t/m
zondag 6 januari

Spreekavond
Sinterklaas
Studiedag, leerlingen vrij
11.45 - 17.00 uur: Vrije middag
17.00 - 19.00 uur: Kerstviering
Kerstvakantie

Beste ouders/verzorgers,
Ik merk dat ons SPIL-centrum bruist van energie. Stagiaires die hun beste beentje voorzetten in de
groepen om het vak van leerkracht in de vingers te krijgen. Stagiaires in de gymzaal die zich uitleven
in mooie bewegingslessen. Nieuwe projecten die op stapel staan en ook de komst van Sinterklaas is
merkbaar. Ik verheug me nu al op het Sinterklaasfeest met de kinderen op school dat georganiseerd
wordt samen met de Oudervereniging.
Vorige week zag ik een vader die zijn kinderen kwam ophalen bij de BSO. Hij besloot samen met zijn
kinderen op schoot het Sinterklaas-journaal af te kijken Hoe leuk is dat? Samen beleven. Ik word blij
van zulke mooie momenten.
Op 12 november heb ik voor het eerst vergaderd met de leerlingen van de Leerlingenraad. We
hebben de taken verdeeld (wie is voorzitter, wie maakt de notulen, wie is gespreksleider etc.). We
hebben gesproken over wat vergaderen is en de leerlingen hebben meegedacht over hoe je ideeën
kunt ophalen in de klas. Ik kijk uit naar de volgende vergadering op 17 december met Liv, Evy en Stef
uit de groepen 5, met Frein, Lisa en Feline uit de groepen 6, met Valerie, Lucas en Gijs uit de groepen
7 en uit de groepen 8 Teun en Guusje. Dan staat verkeer op het programma en we denken met de
kinderen na over het doel van de sponsorloop.
Op 6 december zijn alle kinderen vrij. Een dag die wij gebruiken om onszelf en ons onderwijs verder
te ontwikkelen. Wij gaan die dag aan de slag met woordenschat en met rekenen. We praten over wat
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we willen met ons cultuuronderwijs en we hebben het over onze ICT visie. Binnenkort daarover
meer.
Wijzigingen in het team
 Op 3 december ontvangen wij nieuwe collega’s. Sandra Hems bij de kleuters. Zij heeft zich al
voorgesteld in een eerdere versie van het Florakel. Stan van Zoest, hij komt als directeur in
opleiding naar onze school. Verderop in het Florakel leest u meer over hem.


Op diezelfde maandag nemen we tijdelijk afscheid van Juf Dennie, die van haar
zwangerschapsverlof gaat genieten. Juf Eveline neemt haar klas tijdelijk over. De kinderen
hebben al kennis met haar gemaakt.



Op vrijdag 21 december neemt Juf Jolanda afscheid van de kinderen en ook van ons. Ze
heeft besloten te stoppen met werken om zich volledig te kunnen richten op haar gezin. Wij
zullen haar missen. Wij zijn nog bezig met de invulling van de vacature die ontstaat door haar
vertrek.

HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

Even voorstellen
Via deze weg wil ik me kort voorstellen. Mijn naam is Stan van Zoest (36) wonend in Eindhoven. De
afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest op de Berkenschutse (school voor speciaal onderwijs in
Heeze). Ik heb daar verschillende taken en werkzaamheden gehad maar de laatste 3 jaar heb ik er
gewerkt als teamleider van de afdeling havo/ vwo voor leerlingen met een cluster 4 indicatie. In mijn
vrije tijd ben ik actief en passief bezig met sport. Actief door hard te lopen en te wielrennen en
passief door regelmatig voetbalwedstrijden te bezoeken. Ik kijk met groot enthousiasme uit naar het
voorjaar omdat mijn vriendin dan uitgerekend is we hopen dan ons eerste kindje te mogen
verwelkomen.
Mijn ambitie is om directeur te worden. Ik ben dan ook blij dat ik bij SALTO die kans krijg. Mijn
opleiding is al gestart. Vanaf 3 december kom ik ervaring opdoen op de Floralaan. Ik kijk uit naar een
fijne samenwerking met iedereen!
Vriendelijke groet,
Stan

Sinterklaas op de Floralaan
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De spanning loopt verder op!
Op woensdag 5 december hopen we de sint en zijn pieten op school te kunnen ontvangen.
Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom en mogen ze voor de rood/witte linten staan. Ze hoeven niet
eerst naar hun klas. Ouders die willen blijven kijken moeten achter de linten staan.
Arabella zal vanaf 8.30 uur de sint op gepaste wijze verwelkomen. Daarna gaat iedereen naar zijn
eigen klas waar het programma van die dag volgens een rooster zal verlopen.
De school is uit om 12.30 uur.
Ook hier is het niet toegestaan foto’s te nemen of te filmen. Er zal die dag speciaal een fotograaf zijn
om beelden te maken de later via het ouderportaal worden gedeeld
De sint commissie

Het groot AugDictee
Elk jaar houdt het Augustinianum het Groot AugDictee voor kinderen uit groep 8. In de
klassen vindt een voorronde plaats om te kijken wie de Floralaan het beste kan
vertegenwoordiger. Dit jaar was dat Minte Geerts uit groep 8A.
Met gespannen gezichtjes zaten de deelnemers donderdagmiddag te
wachten tot zij de ruimte in mochten waar het dictee werd afgenomen
en het Groot AugDictee zou beginnen. Onder luid applaus van hun
supporters werden de deelnemers binnengehaald, waarna het
finaledictee begon. Dit dictee was - net als het voorronde-dictee geschreven door Tosca Menten, die zelf aanwezig was om het voor te
lezen. Thema van het dictee was dit jaar 'Vriendschap'.
Onze Minte heeft het fantastisch gedaan en is tweede geworden!
We zijn natuurlijk hartstikke trots op haar!

Groep 1/2 C
Sinterklaas is in het land!
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Het was even spannend of de Sint en zijn pieten wel naar Nederland konden komen maar het is
gelukt! In de klas hebben we het huis van Sinterklaas na gemaakt, we verkleden ons, pakken
cadeautjes in, schrijven in het grote boek, oefenen met de schoorsteen, kleien chocolade letters en
we tellen met pepernoten.
Ook hebben we een versje geleerd:
En kijk eens naar onze knutselwerkjes:
In een hoekje van de kelder,
Naast een pepernotenberg.
Zat een heel klein pietje,
En hij snoepte maar, o wat erg!
Ja, wel honderd pepernoten,
Stopte hij vlug, vlug in zijn mond.
En zijn buik werd steeds maar dikker.
Pietje toch, da's ongezond.
Straks kan je niet meer klimmen,
Nou 't is je eigen schuld.
Omdat je in plaats van zakjes,
Steeds jouw eigen buikje vult!

Nu is het nog maar 7 nachtjes slapen voordat Sinterklaas onze school komt bezoeken. We kijken er
nu al naar uit!

Groep 5B
Sinterklaas

Het is weer sinterklaas de spanning zit er weer in,je mag je schoen weer zetten en
op 5 december is het weer pakjesavond het leukste van sinterklaas.
En dat vieren wij met en liedje bijvoorbeeld o kom maar eens
kijken,sinterklaasje kom maar binnen met je knecht,en als je
van rommel houd dan is rommelpiet wel iets voor jou.
En als je netjes bent is rommelpiet niks voor jou.
En als je van huishouden houdt dan is huispiet iets voor jou.
Vriendelijke groet harm en thijs
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Fijne Sinterklaas!
Groetjes Groep 5b
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Eindhovense Wintergames: LEKKER FRIS + SUPERVET!
Van 14 november t/m 16 januari, voor 9-12 jaar
Dynamo Jeugdwerk organiseert in samenwerking met
Fontys studenten de ‘Eindhovense Wintergames’. Hierbij
worden per wijk trainingen in verschillende ijssporten en
-spellen in de Eindhovense wijken Tongelre, Gestel,
Stratum, Woensel-Zuid en Strijp georganiseerd. Hierbij
wordt er een ijshockeytraining, een bootcamp en een
estafettetraining georganiseerd. Elk stadsdeel zal trainen
om tijdens de finale te strijden tegen de andere
stadsdelen voor de eerste plek.
In het stadsdeel Stratum zijn de trainingen op
woensdagmiddag 5 december, 12 december en 9 januari van 15:00-16:00 op locatie Gymzaal
Floralaan West 264. Op 19 december is er ook een speciale training in het IJssportcentrum. De
Winter Games worden op 16 januari spectaculair afgesloten met een GRAND FINALE in het
IJssportcentrum.

Aanmelden voor de Winter Games kan door je naam en stadsdeel door te geven via
e.tuns@dynamojeugdwerk.nl of via What’s App: 06 287 68 297
De deelname aan de 3 trainingen + een speciale training in het IJssportcentrum + de Finale
kost €5 p.p. Hierbij zit de schaatshuur inbegrepen. Gelieve dit bedrag op de eerste training
mee te nemen.
Met vragen over de Wintergames kun je bellen met Buurtsportcoach Marjolein Soetens van Dynamo
Jeugdwerk: 06 527 46 473.
Verder vind je alle info op facebook en op dynamojeugdwerk.nl.
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