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Vervoer meubilair naar Gambia.
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U heeft een brief gekregen met het verzoek om een gift te geven voor
het vervoer van onze oude meubels naar een school in Gambia. We
houden de giften bij en streven naar een bedrag van ongeveer € 2000,00.
Dit is ongeveer de helft van de vervoerskosten. Het zou mooi zijn als we
voor de meivakantie die bedrag bij elkaar sparen. In de brief staat hoe u
uw bijdrage kunt overmaken.

Ouderbijdrage 2018
Aan de ouders en leden van Florion
Beste ouders en leden,
Binnenkort zullen de verenigings- en ouderbijdragen voor 2018 worden
geïnd. U ontvangt voor beide bijdragen afzonderlijk een factuur.
Administratief gezien, is het helaas (nog) niet mogelijk om één factuur
voor beide bijdragen te maken of beide facturen in één keer te
versturen.
U ontvangt de factuur voor inning van de ouderbijdrage (de hoogte van
het bedrag verschilt per school, afhankelijk van de activiteiten die voor
uw school hieronder vallen) rond 20 april 2018. De factuur voor de
verenigingsbijdrage (€ 15,-- per lid) ontvangt u een week later rond 26
april 2018. Wij zien uw betaling van de facturen graag tegemoet!
Hebt u een machtiging voor een incasso afgegeven, dan zullen de gelden
rond 25 mei 2018 van uw rekening worden afgeschreven. Een incassomelding zal vermeld staan op de facturen die u ontvangt.
Mocht u vragen hebben over de facturen en de inning van de bijdragen,
dan kunt u deze mailen naar ledenadministratie@florion.nl. Vragen over
de besteding van de ouderbijdrage kunt u stellen aan de locatiedirecteur
van uw school.
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Schoonmaakavond
Beste ouders,
Wat was het 31 januari toch ontzettend leuk en gezellig: ruim 45 ouders hielpen die avond
mee om samen de school weer helemaal schoon te krijgen voor leerkrachten en kinderen.
Het was een avond om helemaal blij van te worden en trots te zijn op onze Schatgraver en
zo veel betrokken ouders!
De afgelopen maanden hebben de kinderen zich flink uitgeleefd en daarom doen we
dinsdagavond 24 april een nieuwe schoonmaakavond. De hieronder vermelde ouders helpen
dan van 19:00 - 21:00 uur mee om de school helemaal voorjaarsfris te krijgen. Deze ouders
krijgen volgende week ook een e-mailberichtje van ons waarin we iets meer informatie
geven over de schoonmaakavond.
Dit jaar is het laatste seizoen dat we het schoonmaken organiseren. Heel graag benutten
we de laatste schoonmaakavond van maandag 2 juli ook om onze opvolgers in te werken.
Heb je een hekel aan rommel en geniet je van blije kinderen, dan is dit je kans! Een
schoonmaakavond (4 per jaar) neemt ongeveer 10 uur, maar je wordt helemaal door ons
ingewerkt en we staan voor alle nazorg altijd voor je klaar. Als je wilt bezien of wat voor
je is, neem het dan met ons op; we kijken naar je uit!
Graag in ieder geval tot 24 april.
, noortjebeimers@gmail.com en
, beerjg@hotmail.com en 038 - 452 69 39

Indeling schoonmaakavonden
di. 24 april 2018

ma. 2 juli 2018
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Gefeliciteerd!
Meester Geerco heeft zijn
opleiding afgerond en
mocht
vorige
week
donderdag zijn diploma in
ontvangst nemen!

Kwadraat onderwijs op de Schatgraver!
Onlangs hebben we een nieuwe stap gemaakt in ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde
kinderen.
De scholen van Florion hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Stichting
Kwadraat onderwijs.(www.kwadraatonderwijs.nl)
Als je hier bij aangesloten bent, kun je een niveau-aanduiding
aanvragen.
Wij hebben een aanvraag ingediend om in niveau drie van het
kwadrant ingedeeld te worden.
Die aanvraag hebben we onderbouwd met ons beleidsplan voor
meerbegaafden en een beschrijving van de praktijk bij ons op
school.
We hebben twee auditoren op bezoek gehad, om de aanvraag van
de Schatgraver te onderzoeken.
Ze brachten een positief advies uit aan het bevoegd gezag over de accreditatie, en we
kregen de indeling in Kwadrant 3.
daar zijn we blij mee, want wat we in huis hebben op het gebied van hoogbegaafdheid is
nu zichtbaar op de website van Kwadraat.
En is zo voor iedereen zichtbaar wat we hiermee doen op school. Dat is best handig voor
ouders.
Ook kunnen we deelnemen aan het kenniscentrum Kwadraat.
Wie weet wat dat nog op gaat leveren....Het bordje zit nog niet op de gevel,het wachten
is op een handige collega... maar blij zijn we er wel mee!!!
Hartelijke groet
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Schoolraad
29 maart kwam de schoolraad weer bijeen.
We hebben het die avond over een heel aantal punten gehad. Kort uitgelicht hebben we
gesproken over het ‘jaarverslag preventie’. Het schoolteam heeft een quickscan ingevuld
omtrent items als teamfunctioneren en werkdruk (denk aan onderwerpen als ‘elkaar als
collega’s onderling aanspreken op gedrag’ of ‘een eerlijke taakverdeling binnen het
team’). De uitkomst van deze quickscan gaf geen grote verrassingen. Het beeld was
vergelijkbaar met de uitslag van de vorige keer, al is er wel een positieve ontwikkeling
zichtbaar.
Verder hebben we het gehad over de schoolfotograaf.
Hoewel we het eerste jaar erg tevreden waren, was een aantal foto's dit jaar wat minder
geslaagd.
Deze geluiden hebben we ook uit de oudergeleding opgevangen.
De communicatie bij de afhandeling van het foto's afnemen ging bepaald niet vlekkeloos.
We hebben inmiddels een mail gekregen van een andere fotograaf die zijn diensten
aanbiedt. Er wordt gekeken of we hiermee in zee gaan.
Tot slot hangen er nieuwe posters in de school met daarop nieuwe foto’s van
schoolraadleden:
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