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KCO nieuws
-

Schoolnieuws
Vrijkaartjes Kermis
De oranjevereniging stelt voor elke leerling
een vrijkaartje beschikbaar voor de kermis van
06 april tot en met 11 april in Oosterbeek op
het Raadhuisplein. Vandaag heeft elke leerling
een kaartje mee naar huis gekregen.

papieren versie bij de directie ophalen. Geef
dit van te voren via
jeroen.verhoeven@floresonserwijs.nl aan, dan
zorgen we dat er een formulier klaar ligt.
Naast een ouderpeiling, peilen wij ook de
leerlingtevredenheid en een
medewerkerstevredenheid. De leerlingen
vanaf groep 5 vullen een online vragenlijst in.
Dit doen we op school tijdens het reguliere
programma.
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Uw
mening telt!
Meivakantie
In de vorige nieuwsbrief stond een foutieve
datum voor de meivakantie vermeld. Wij
werden door een oplettende ouder hierop
geattendeerd. De juiste datum is van maandag
25 april tot en met vrijdag 06 mei.
Bericht van het A Team Paaslunch

Oudertevredenheidspeiling
Onze school voert dit jaar een
tevredenheidsonderzoek uit onder de ouder(s)
en verzorger(s) van onze leerlingen. In een
aparte mail informeren wij u hoe u kunt
deelnemen. De onderzoeksuitkomsten kunnen
ons helpen bij het bepalen van het
schoolbeleid voor de komende jaren.
U heeft tot en met zondag 10 april 2022 de
gelegenheid om de vragen te beantwoorden.
De afname van de vragenlijst is anoniem. Uw
antwoorden worden alleen samen met die van
de andere ouder(s) en verzorger(s) in de
rapportage opgenomen.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de
vragenlijst digitaal in te vullen, kunt u een

De bomen staan in bloei en de bloemen
schieten uit de grond. Het is lente! Dat
betekent ook dat de Paasdagen weer voor de
deur staan. Ook dit jaar willen we hier een
gezellige dag van maken voor de kinderen. Op
donderdag 14 april vieren we Pasen op school
en krijgen de kinderen een Paaslunch.
Hiervoor mogen de kinderen zelf een gekookt
ei (gaan we op school versieren), bord, beker
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en bestek meenemen. Voor lunch zelf wordt
gezorgd en vanuit het schoolfruit project zal er
fruit aanwezig zijn voor de kinderen voor de
ochtendpauze.
Belangrijke data:
- 14-04 Paasviering (lunch)
- 15-04 Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
- 18-04 Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
- 19-04 Studiedag Flores (burgerschap) Alle
leerlingen vrij
- 20-04 Start eindtoets groep 8
- 21-04 Laatste dag eindtoets groep 8
- 25-04 Meivakantie tot 06 mei
- 09-05 Start projectweek op school

Opvang nieuws
Oekraïne
Dat kinderen veel meekrijgen
van “grote mensen“ dingen
bleek vorige week wel weer.
Regelmatig hoorden we de
kinderen bij de BSO praten
over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Wat hen wel duidelijk was is dat er veel geld
nodig is voor hulp, producten waar te kort aan
is , vluchtelingenopvang en zo meer. Al snel
kwamen er ideeën oppoppen voor het
inzamelen van geld. De kinderen zijn erg
creatief en zo begonnen we op woensdag 9
maart met het maken van loom armbandjes
en sleutelhangers. De oudste kinderen gingen
zelfstandig bij de bieb hun verkooppunt
opzetten. Er werd een bord geknutseld waarop
stond waarom zij daar zaten, voor “het goede
doel”. Bij vragen konden zij precies uitleggen
waarom zij dit deden. In een uur tijd hadden
ze al €20,00 opgehaald! Dat dit goed werkte
was hen wel duidelijk en er werden plannen
gemaakt om donderdag verder te gaan. Met

een nieuwe club kinderen werd er op
donderdag gebrainstormd wat zij konden doen
en gingen ze aan de slag. Op die
donderdagavond stond de teller op €78,00 !
Wauw wat een goed initiatief en helemaal
vanuit de kinderen met een beetje hulp van
ons. We zijn inmiddels een week verder en
hebben dit “project” met de kinderen
afgesloten. In totaal is er €130,96 opgehaald.
Een mooi bedrag wat wij namens de bso van
KCOosterbeek storten op giro 555.
Meivakantie
Team BSO is alweer volop
bezig met de planning
voor de meivakantie.
Activiteiten die naar onze
locatie toekomen zijn inmiddels ingekocht en
voor de andere dagen brainstormen we met
elkaar en de kinderen over een leuke invulling.
Het is voor ons belangrijk om te weten
hoeveel kinderen er komen op een dag. Op die
manier kunnen wij zorgen voor voldoende
benodigdheden en medewerkers. Wilt u uw
kind afmelden wanneer u geen gebruik maakt
van de opvang in de vakantie? Dat kan zelfs nu
al!

