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Waar talenten tot bloei komen                        www.obsflora.nl/   
      www.facebook.com/floraschool.krimpenaandelek 

 

Communicatie met ouders (herhalingsbericht) 
De afgelopen tijd zijn er (mede door corona) 
toch weer mobiele telefoonnummers van 
leerkrachten gedeeld met ouders. Vanaf heden 
zullen de leerkrachten niet meer via 06-
nummers en appjes reageren. We vragen u 
daarom ook de bekende nummers te 
verwijderen. 
Als u een leerkracht wilt bereiken, kan dat via de 
mail.  
 
Berichten via de app 
De nieuwe app wordt nu gebruikt. U mist 
berichten als u zich niet aanmeldt.  
U heeft per mail een inlogcode ontvangen. 
Mocht dit niet het geval zijn of werkt er iets niet 
goed, dan kunt u contact opnemen met onze 
ICT-er Hester Leijten 
(hesterleijten@onderwijsprimair.nl). 
Ook de website is vernieuwd en heeft een 
nieuw mailadres: https://www.obsflora.nl/ 
 
Hoofdluiscontrole 
In verband met corona vinden er nog geen 
hoofdluiscontroles op school plaats. Wij vragen 
u zelf uw kind(eren) te controleren en indien 
nodig te behandelen. 
 
Vrijstelling schoolbezoek 
Vrijstelling van schoolbezoek mogen we alleen 
in uitzonderlijke gevallen geven. Een aanvraag 
hiervoor moet via de directie lopen. De 
aanvraag kan via app.socialschools.eu  
 
 
 
 
 

Informatieavond anders 
Op dinsdag 15 september stond de 
informatieavond gepland. Deze gaat door 
corona niet door. De leerkrachten delen de 
informatie nu met u per groep digitaal. Via de 
mail ontvangt u informatie van de leerkracht 
van uw kind. Het is dus niet nodig om speciaal 
de dinsdagavond vrij te houden, u kunt de 
informatie op een eigen gekozen tijdstip 
bekijken. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Bericht van Iris Meijer, de maatschappelijk 
werker: 
Vanuit Kwadraad ben ik in Krimpen aan de Lek 
op de Floraschool beschikbaar als school 
maatschappelijk werker. 
Heeft u vragen of zorgen om uw kind 
bijvoorbeeld omdat uw kind niet lekker in 
zijn/haar vel lijkt te zitten, u als ouders gaat 
scheiden of gescheiden bent, uw kind met 
tegenzin naar school gaat of u als ouder moeite 
heeft met de opvoeding, dan kunt u hiervoor bij 
mij terecht. 
U kunt zich aanmelden bij de coördinator 
leerlingenzorg (Ina van den Berg) of de eigen 
leerkracht.  
In een intakegesprek met u als ouder bespreken 
we de situatie en wat het maatschappelijk werk 
hierin kan betekenen. Vervolgens kan ik in 
gesprek gaan met uw kind, of een of een aantal 
gesprek(ken) met u als ouder hebben. 
Ook bieden we vanuit Kwadraad regelmatig 
trainingen aan, zoals de weerbaarheidstraining, 
faalangstreductietraining of de KIES (Kinderen In 
Echtscheiding Situaties) , voor leerlingen van de 
bovenbouw (groep 5 t/m 8). Deze trainingen 
worden gratis aangeboden en zijn meestal 
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onder schooltijd. U kunt uw kind aanmelden via 
school of ondergetekende. 
Een afspraak met uw kind is vaak op school en 
met ouders kan deze plaatsvinden op een van 
onze kantoren of bij u thuis. U kunt mij bereiken 
via algemene nummer van Kwadraad: 088-900 
4000 of per mail: i.meijer@kwadraad.nl 
Iris Meijer 
Schoolmaatschappelijk werk 
 
Gratis proeflessen van het Jeugdtheaterhuis  
Toneelspelen of zingen, dansen en spelen in een 
musical, JA het kan! 
Verhalen verzinnen en samen met vrienden 
avonturen beleven, JA het kan! 
Het nieuwe seizoen van het Jeugdtheaterhuis 
gaat bijna beginnen en we hopen dat jij daar 
ook bij bent! 

 

Vanaf begin oktober kun je meedoen met de 
nieuwe musicallessen voor kinderen en 
jongeren van 4 tot en met 12  jaar. Professionele 
docenten leren je alles over theater en musical. 
Kom jij ook je talenten ontdekken, of ken je die 
al? Dan gaan wij ze samen met jou verder 
ontwikkelen en ontdek je nog véél meer. 
Kom naar het Jeugdtheaterhuis in het 
Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek!  Je vindt er 
een plek waar je jezelf kunt zijn en 
een lekker gek heel normaal is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsgierig? Kom dan donderdag 17 
september naar de gratis proeflessen in het 
Cultuurhuis  - De Markt 201 – Krimpen aan de 
Lek 
 16.00-16.30 uur Musical-Theaterlessen 4-6 
jaar               
17.00-18.00 uur Musicallessen voor 7-9 
jaar                             
19.00-20.00 uur Musicallessen voor 10-12 
jaar                                          
I.v.m. corona graag aanmelden 
via www.jeugdtheaterhuis.nl/proefles, maar 
meedoen zonder aanmelding is ook mogelijk. 
Wie al zeker wil zijn van een plek in de lessen, 
kan zich ook al inschrijven 
via www.jeugdtheaterhuis.nl. Bekijk daar ook 
het volledige lesaanbod. 
 
Belangrijke data de komende tijd   

• Dinsdag 15 september infoavond, 
informatie komt over de mail 

• Vrijdagmiddag 25 september 
studiemiddag, alle leerlingen zijn vrij 

• Woensdag 30 september start 
kinderboekenweek 

• Maandag 5 oktober studiedag, alle 
leerlingen zijn vrij 

• Maandag 19 tot en met vrijdag 23 
oktober herfstvakantie 
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