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Schoolvakanties 2020-2021 
De schoolvakanties voor 2020-2021 zijn 
vastgesteld conform de richtlijnen van het 
ministerie voor de regio midden. De tweede 
week van de meivakantie is vastgesteld in 
overleg met de middelbare scholen in de 
omgeving. De MR heeft positief advies 
gegeven voor onderstaand vakantierooster. 
 

Herfstvakantie ma 19 t/m vr 23 okt 2020  
 

Kerstvakantie ma 21 dec 2020 t/m 
vr 1 jan 2021 
 

Voorjaarsvakantie ma 22 t/m vr 26 feb 
 

Goede Vrijdag 2 april 2021  
 

Tweede Paasdag 5 april 2021  
 

Meivakantie ma 26 april t/m vr 7 mei  
 
 

Hemelvaartsdag do 13 t/m vr 14 mei 2021 
 

Tweede 
Pinksterdag 

ma 24 mei 2021  
 

Zomervakantie 
 

ma 19 juli t/m vr 27 aug 
2021 
 

 
Studiedagen voor het nieuwe schooljaar 
moeten nog gepland worden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talentenshow... Komt u ook? 
Morgen is het zover... de jaarlijkse Flora 
Talentenshow. We hebben dit jaar veel 
aanmeldingen met veel verschillende acts. Dat 
belooft wat! 
Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn vanaf 
8.45 uur harte welkom. Het wordt één groot 
feest. 
De Talentenshow vindt alleen plaats in de 
ochtend. ‘s Middags hebben de groepen 3-4, 
5-6 en 7-8 gewoon school. 
 
De kinderen hebben er zin in en wij ook! 
Hopelijk tot morgen! 

 

Engels project 
De woensdag na 
voorjaarsvakantie start het 
Engelse project. Voor de 
bovenbouw gaan we de 
komende weken aan de 
slag met het thema South-
America en de onderbouw 
met The Netherlands. 
Heeft u thuis materialen/ aankleding/ boeken 
wat aansluit dan zouden wij dat heel graag 
willen lenen. Zo kunnen wij de school op 
maandag en dinsdag helemaal in sfeer 
brengen.  
 

 

 

http://www.onderwijsprimair.nl/obs-flora
http://www.facebook.com/floraschool.krimpenaandelek


 

 

Gebruik onder- en bovenbouwingang 
Na de voorjaarsvakantie gaan wij de rode deur 
bij de kleuters en groep 3-4 weer gebruiken. 
We merken dat het rustiger en overzichtelijke 
is als de kinderen van groep 1 tot en met 4 
door de onderbouwingang naar binnen kunnen 
en de kinderen van groep 5 tot en met 8 door 
de bovenbouwingang. Wij gaan dit na de 
voorjaarsvakantie doen met de pauzes, maar 
ook voor en na schooltijd. 
Voor u als ouders betekent dit het volgende: 
Om 10 voor half negen en 5 over 1 mogen de 
ouders van de kinderen van groep 1-2 met hun 
kind mee naar binnen door de rode deur bij de 
onderbouw. De kinderen van groep 3-4 gaan 
zelfstandig door deze deur naar binnen. De 
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 lopen 
zelfstandig naar hun klas via de ingang bij de 
bovenbouw (de ingang die nu dus door 
iedereen gebruikt wordt). Ouders gaan niet 
mee naar binnen! 
Om 12 uur en 15.15 uur komen de kinderen 
ook weer door hun eigen ingang naar buiten. 
Aan de ouders van de kinderen van groep 3-4 
willen we vragen om niet voor het raam van 
groep 3-4 te wachten. We willen de lestijd 
namelijk zo effectief mogelijk gebruiken en het 
leidt de kinderen af als er ouders voor het 
raam staan. 
 

Schooltoneelclub 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

De Floraschool is een bijzondere 
samenwerking aangegaan met het 
Jeugdtheaterhuis. Een nieuw onderdeel 
hiervan is de Schooltoneelclub. Zit je in groep 
6 of 7 en lijkt het je leuk om zelf toneel te 
spelen? Kan je op dinsdagen tussen 16.30en 
18.00 uur meedoen met de repetities op de 
Ireneschool? Meld je dan snel aan! Er zijn 
maar 15 plekken! 
In 12 repetities maak je onder leiding van een 
docent (Marcos Valster) van het 
Jeugdtheaterhuis je eigen theatervoorstelling! 
Je maakt samen met elkaar nieuwe, 
spannende, grappige en mooie scènes. 

Als de voorstelling af is, spelen jij en de andere 
spelers de voorstelling voor de school en 
natuurlijk voor de ouders, familie en vrienden. 
De groepen 6 en 7 ontvangen binnenkort een 
brief met meer informatie en de mogelijkheid 
om aan te melden. 

 

 

De docent en regisseur stelt zich graag even 
voor: Mijn naam is Marcos Valster. Ik ben 
theaterdocent bij Jeugdtheaterhuis Zuid-
Holland. Dat betekent dat ik toneellessen geef. 
In die lessen kruip ik samen met mijn 
leerlingen in de huid van verschillende 
personages. Samen verzinnen we en vertellen 
we verhalen vol fantasie, humor en spanning. 
Kortom: ik leer mijn leerlingen de fijne 
kneepjes van het vak: ‘’acteren’’. En daarnaast 
ben ik ook nog dansdocent en dit gebruik ik 
ook in mijn theaterlessen. 

Kom je ook bij de Schooltoneelclub? 

 
 
 
Belangrijke data de komende tijd: 
Donderdag 20 februari: rapporten mee 
Vrijdag 21 februari: talentenshow 
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari: 
voorjaarsvakantie 
Woensdag 4 maart: Start Engels project 
Woensdag 18 maart: Bezoek bibliotheek 
groep 3/4 
Donderdag 19 maart: Kijkavond Engelse 
project van 18.30-19.30 uur 
 
 
 
 

 


