Jaargang 34, nummer 8, 10 januari 2019
Agenda
Vrijdag 18 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari
Woensdag 6 februari

Creamiddag groep 1/2
Voorleesontbijt peuter/kleuter
Studiedag – kinderen hele dag vrij
Crea-ochtend groep 7/8

Beste ouders/verzorgers,
In het laatste Florakel voor de vakantie schreef ik dat dat december bij uitstek de maand is
om even stil te staan, terug te blikken om daarna weer vooruit te kijken. Ik beloofde jullie
toen met jullie te delen wat ik heb gedacht. Bij deze…
Stel je eens voor: een school waar kinderen voor de deur staan te trappelen om naar binnen
te gaan. Kinderen die willen weten hoe de wereld in elkaar steekt en gefaciliteerd worden
door een leerkracht die permanent leersituaties creëert vanuit de behoefte van de leerling,
de actualiteit, de samenleving, het bedrijfsleven of de school zelf. Niet de leerstof, maar de
behoefte van de leerling staat centraal. Wanneer dit het geval is, hebben kinderen een
natuurlijke focus en gretigheid om die behoefte te vervullen. Hebben ze daarbij ook de kans
om hun eigen talenten te gebruiken, dan gaan ze graag aan de slag en leren ze met plezier.
Ze doen dit ook wanneer ze ruimte krijgen om te experimenteren en daarbij ook de kans om
dingen te laten mislukken, fouten te maken.
Kinderen beschikken over verschillende soorten talenten. Koppelt een leerkracht deze aan
elkaar, dan nodigt hij niet alleen ieder kind uit om het beste van zichzelf te ontwikkelen en in
te zetten, maar haalt hij ook het maximale uit de kwaliteit van de groep als geheel.
Ooit leerde ik van een collega, je moet eerst dromen en je niet laten beperken door de waan
van de dag, geld of andere zaken. En dat heb ik gedaan. Mijn droom …..gretige en
enthousiaste leerlingen en leerkrachten met als gezamenlijke focus talentontwikkeling en
experiment om als mens en samenleving te groeien waardoor er overvloed voor iedereen
ontstaat. Met een waanzinnig rendement: meer eigen verantwoordelijkheid, gesocialiseerde
klassen, focus, ambitie, plezier en motivatie. Kindkracht dus!
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Hoe mooi zou het zijn om dit samen waar te gaan maken? Wat mij betreft zijn we al
onderweg. En op die weg wens ik ons….
Een nieuw jaar met
lef om nieuwe dingen te proberen
ambitie
doorzettingsvermogen
saamhorigheid
moed om fouten te durven maken
humor
elke keer nieuwe kansen
geduld
mooie gesprekken
respect
optimisme
creativiteit
en volop plezier
om onszelf & onze leerlingen
elke dag weer
te laten stralen
HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

De leerlingenraad

De leerlingenraad
De leerlingenraad van school jaar 2018-2019 is gestart!
Eerste vergadering 12 november 2019
Als eerst stelde iedereen zich voor. Daarna hadden we de uitleg gekregen
hoe de leerlingenraad werkt en wat we allemaal doen. Toen hadden we de
rollen verdeeld. We kregen een uitleg over de ideeënbus, dat is een
brievenbus voor ideeën die de kinderen hebben. Hierna hadden we het over
de zoen en zoef strook. We moesten gaan nadenken hoe we ervoor kunnen
zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Toen werden twee mensen
uitgekozen om een stukje voor het florakel (wij dus) te schrijven.
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Vergadering twee 17 december 2019
Als eerst besproken we de taken weer. Daarna bespraken we de ideeën uit
de ideeënbus die binnengekomen waren over de zoen en zoef strook. We
hebben hierover gebrainstormd en afspraken gemaakt. Hierna gingen we ook
brainstormen over de inrichting van de school. Wat hebben we nodig zodat
we in de gangen en open ruimtes lekker en fijn kunnen werken. We bespraken
ook de goede doelen voor de sponsorloop. Weet jij er ook een?
Groetjes Frein en Lisa uit de leerlingenraad.

Spilbreed Project
Van maandag 18 maart tot en met donderdag 4 april hebben we weer ons spilbreed project. We
hebben gekozen voor het thema ‘‘EEN SCHONE TOEKOMST’’. Dit project zal zijn in samenwerking
met de organisatie DesignWeek@school. Het project sluiten we op donderdag 4 april af met een
spetterende, innovatieve tentoonstelling. Wij hopen heel veel ouders, opa’s en oma’s, broers/zussen
deze avond te zien.
DesignWeek@school is een sociale onderneming met als doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren
op een leuke, uitdagende manier kennis te laten maken met 21e eeuwse vaardigheden en hen te
leren hoe zij deze vaardigheden in kunnen zetten voor een duurzame samenleving.
Designweek@school biedt een ervaringsgericht onderwijsprogramma, waarin technologie, creatief
denken en duurzaamheid centraal staan. Kinderen gaan met elkaar aan de slag om met behulp van
design thinking oplossingen te bedenken voor actuele, duurzame uitdagingen. We geloven dat het
ook anders kan en dat creativiteit en nieuwe, slimmere technologie kansen biedt om in een betere
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balans te komen met de aarde en met elkaar. Met de juiste
kennis, vaardigheden en mindset kunnen kinderen, de
veranderaars van de toekomst, maatschappelijke uitdagingen
aan en werken we aan een duurzame wereld voor iedereen!

We kunnen dit niet allemaal alleen en daarom zijn we op zoek
naar enthousiaste ouders die vanuit werk of interesse een
bijdrage kunnen leveren aan ons project. U kunt hierbij
denken aan het verzorgen van een gastles, een rondleiding bij
uw bedrijf of het uitlenen van materialen. Op maandag 18
februari is er een informatie avond op school voor alle
teamleden en ouders die meewerken aan ons project
Meer informatie volgt via ouderportaal. Opgeven kunt u bij
t.vanweert@bs-floralaan.nl of laura.beckers@bs-floralaan.nl

De Plusklas
De Plusklas heeft een bezoek gebracht aan de Universiteit en daar een mooie collage van gemaakt.
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Groep 3B
Hiep hiep hoeraaaa!!

Voor de kerstvakantie was het dan eindelijk zo ver!
In groep 3 hebben we nu alle letters geleerd.
In september binnen gekomen in groep 3 en nu kennen de kinderen alle letters.
Wat een feest is dat. Het leesproces begint dan nu ook flink op gang te komen.
De boekjes die de kinderen uitkiezen om te lezen worden steeds moeilijker.
Wij zijn enorm trots op onze kanjers!
Als beloning voor hun harde werk, doen we af en toe wat extra’s waardoor de kinderen het
leuk blijven vinden om te lezen.
Zo mochten ze vandaag 10 minuten lezen op een plek naar keuze.
Er zaten kinderen op de tafel, er lagen kinderen onder de tafel, er zaten kinderen op de kast,
er zaten kinderen op de vensterbanken, tussen de kasten, je kunt het zo gek niet bedenken
waar ze allemaal gezeten hebben. Maar ze hebben allemaal heerlijk gelezen.

Groetjes van de trotse juffen uit groep 3B
Krista Tournoij
Annelien Veerman
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