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Agenda
Maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 juni
Vrijdag 28 juni
Woensdag 3 juli
Vrijdag 5 juli
6 juli t/m 18 augustus

Kamp groep 8
Schoolreis groep 1 en 2
MR overleg (20.00 – 22.00 uur)
Moddermiddag groep 1 en 2
Florafestival
Afscheid groep 8
Rapport 3
Leerlingvrije middag (vanaf 11.45 uur)
Zomervakantie

Beste ouders/verzorgers,
Terwijl de redactie werkt aan het samenstellen van het een-na-laatste Florakel ben ik met groep 8 op
kamp in Giethoorn. Een nieuwe ervaring! Ik herinner me nog mijn eerste dag op SALTO-school
Floralaan en nu sluiten we het schooljaar al weer bijna af.
Zoals ik al schreef in mijn bericht aan ouders op het Ouderportaal: ik ben blij dat ik nog een jaar
verder kan en mag werken op SALTO-school Floralaan. Samen met het team ga ik verdere invulling
aan het tussentijdse koersdocument “SALTO-school Floralaan onderweg naar groei”. Er is veel werk
verzet het afgelopen jaar, maar we zijn nog niet klaar!
Nieuwe schooljaar
We gaan verder met het werken in doorbraakteams, die werkwijze heeft gezorgd voor veel beweging
en energie. Inhoudelijk staat in het nieuwe schooljaar een gedegen en solide basis hoog op de
agenda met daarin onze kinderen als uitgangspunt. In onze ogen is het voor een solide basis
belangrijk dat we werken en handelen vanuit een gedragen pedagogische visie, dat we ons didactisch
handelen aanpassen aan wat leerlingen nodig hebben en dat we samen werken met in de eerste
plaats ouders maar ook met andere partners in het belang van de kinderen waaraan wij onderwijs
geven.
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Ook is het tijd om een nieuw meerjarenschoolplan te maken. Het huidige plan heeft een looptijd tot
2019. In het tussentijds koersdocument “SALTO-school Floralaan onderweg naar groei” zijn al
onderwerpen genoemd waaraan aandacht moet worden besteed. Wij willen het meerjarenschoolplan graag vormgeven met input van ouders door klankbordbijeenkomsten te organiseren.
Afscheid
De beweging die we met elkaar in gang hebben gezet, heeft er ook voor gezorgd dat een aantal
collega’s ervoor kiezen op een andere school te gaan werken. Wij gaan afscheid nemen van Annelien
Veerman, die op een andere SALTO-school gaat werken. Frans van Gennip, Linda v.d. Weijer, Chantal
Smit, Ank van de Ven en Thijs van Weert hebben besloten elders hun carrière voort te zetten. Yvonne
Coppens stopt met werken in het onderwijs en Margriet Boersma gaat als onderwijsassistent werken
in Helmond. Op woensdagmiddag 3 juli is er voor ouders en kinderen gelegenheid binnen te lopen en
hen de hand te schudden. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Ik hoop veel van u nog voor de vakantie te ontmoeten tijdens het Florafestival op 28 juni of op 3 juli
tijdens het afscheid van onze collega’s.
HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

Creaochtend/middag
Volgend jaar gaan we de creaochtenden in een nieuw jasje steken.
Vier keer per jaar (op woensdag) zal heel de school omgebouwd worden tot één groot atelier met
verschillende workshops. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders met talent, die een workshop willen
verzorgen voor de kinderen van groep 1-8.
We denken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muziek
Dans
Drama
Sport
Techniek
Koken
ICT
beeldende vorming
andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom.

Heeft u interesse of vragen?
Meld dit dan bij Inge i.bartholomeus@bs-floralaan.nl of
Sabine s.buissink@bs-floralaan.nl
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Groep 1-2b heeft met de juf op het digibord een overzichtje gemaakt
van wat ze dit jaar allemaal HEEL LEUK vonden:

Fijne vakantie allemaal!!!!

Basisschool Floralaan – www.bs-floralaan.nl

Hallo, wij zijn groep 7C.
Wij zijn pas geleden op schoolreisje naar bobbejaanland geweest.
Iedereen had het erg naar z´n zin.
We hebben ook een sponsorloop gehad, we hebben er veel mee verdiend.
Iedereen werkt hard om een goed punt te halen, daar doen we goed ons best voor.
Wat nieuw is op onze school zijn chromebooks, dat heb je vanaf groep 6 tot groep 8.
Iedereen heeft zijn eigen chromebook, daar zijn we heel blij mee.
Tot nu toe doen we op de chromebooks rekenen, spelling, taal en toetsen.
We hebben heel veel zin in groep 8 en we zijn goed voorbereid.
1 juli gaan we kijken naar de musical van groep 8.
We hebben een heel gezellige klas, met 23 kinderen.
We hebben nog iets nieuws namelijk muziekles van juf Amber.
Dat is heel leuk iedere donderdag doen we weer iets nieuws met juf Amber.
We hebben liedjes gezongen en instrumenten gespeeld.
Dit was het florakel stukje van groep 7C.
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Jeugdlintje
De gemeente Eindhoven is op zoek naar jongens en meisjes die zich inzetten voor anderen en/of
voor de stad. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en verdienen het om in het zonnetje gezet te
worden.
We reiken daarom het Jeugdlintje uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar, die iets bijzonders
hebben gedaan. Met het jeugdlintje willen we deze jongeren onze waardering tonen en op een
speciale manier bedanken voor hun bijdrage.
Ze zijn ook een voorbeeld voor leeftijdgenoten en daarmee een stimulans om goed werk voor
anderen te doen. Jongens en meisjes die een lintje verdienen, kunnen tot maandag 27 september
2019 worden aangemeld.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een jongere die langere tijd hulp biedt aan ouders, familie, ouderen,
zieken en/of eenzamen, een actie heeft opgezet voor een goed doel of een andere maatschappelijke
bijdrage heeft geleverd. Kinderen die buurtactiviteiten organiseren of vrijwilligerswerk doen komen
in aanmerking voor een lintje. En ook jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd, een
uitvinding hebben gedaan of een super record hebben gevestigd verdienen een Jeugdlintje.
Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die een Jeugdlintje verdienen! Ken jij een Eindhovense held
tussen 6 en 18 jaar? Meld jouw held dan aan voor het Jeugdlintje!
www.eindhoven.nl/jeugdlintje
https://www.youtube.com/watch?v=yGG2HDC5HaM
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Nieuws van de mediacoach
de Bibliotheek Eindhoven

Mei 2019

Leesplezier met Boekenzoeker.org
De boekenzoeker is een boekenadvies site voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud.
Voor iedereen is er een goed boek, op deze site vind je het juiste boek voor je kind!

LuisterBieb - app
Van romans tot taalcursussen, van kinderboeken tot thrillers: met de
LuisterBieb heb je toegang tot een groot aanbod aan verschillende
luisterboeken. De LuisterBieb is er voor iedereen. Veel luisterboeken
zijn gratis. Ben je lid van de bibliotheek? Door je bibliotheekpas te
koppelen aan de LuisterBieb-app, krijg je toegang tot alle luisterboeken!

WEETIKVEEL! - festival van 12 t/m 16 augustus 2019
Van leren programmeren, virtual reality en sportief skaten tot ontwerpen, bouwen of een animatie
maken! Dit en meer is er te doen tijdens WEET IK VEEL! festival
WEET IK VEEL! is voor kids van 7-12 jaar
Wanneer
: 12- 16 augustus 2019
van 9.00 - 15.30 uur
Kosten
: kost €24,50 per dag
Waar
: Torenallee 45, Strijp-S
Aanmelden: www.weetikveelfestival.nl
Wij werken samen met het Jeugdfonds Cultuur Eindhoven.
Wij willen namelijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
Voor intermediairs: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/eindhoven/#mediator
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