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STICHTING FLORÉO ZOEKT : 

 

Enthousiaste en deskundige bestuurders  (vrouw/

man) 

voor onze scholen in Maassluis, Hellevoetsluis en 

Brielle met ongeveer 1600 leerlingen en 140 perso-

neelsleden    

 

Als Raad van Toezicht , bestaande uit 5 tot 9 leden, 

richten wij ons primair op de vaststelling van de 

missie en doelstellingen van de organisatie. De 

directeur-bestuurder wordt gefaciliteerd om die 

doelstellingen te kunnen bereiken.  

Wij zijn op zoek naar kandidaten met competen-

ties op onderwijskundig gebied die er samen met 

de directeur-bestuurder voor zorgen dat op onze 

scholen optimale condities gecreëerd worden voor 

het geven van goed onderwijs. 

Na een kennismakings- en inwerkperiode treedt u, 

na wederzijdse overeenstemming, toe tot de Raad 

van Toezicht voor een periode van 4 jaar. 
Onze bestuursleden hebben het volgende profiel: 
-ze beschikken over een hbo- of academisch werk 

of denkniveau; 
-ze kunnen op hoofdlijnen processen analyseren 

en daarbinnen besluiten nemen; 
-ze hebben een brede maatschappelijke belang-

stelling en hebben affiniteit met de doelstel-
ling van de organisatie; 

 

Voor uw deelname ontvangt u een passende ver-

goeding. Op jaarbasis gaan wij uit van 6 vergade-

ringen. 

Voor nadere informatie en/of een uitgebreid be-

stuursprofiel kunt u zich wenden tot de directeur-

bestuurder, dhr. H. Timmermans,  

tel.nr. 06-51556901. 

 

 

 

 

 

 

Indien u belangstelling heeft kunt u uw brief met 

beknopte motivatie en relevante achtergrondgege-

vens uiterlijk 20 maart 2017 sturen naar : 

 

Stichting Floréo, 

Postbus 297,  

3140 AG Maassluis of 

Email naar:  info@stichtingfloreo.nl  

 
Gevraagd:  

Soms lukt het niet om op tijd te zijn 
en dat is niet fijn. 
Dan is de broek nat 
heel vervelend is dat. 
Een ongelukje gebeurt 
daarover niet getreurd. 
Schoon ondergoed aan 
dan kan het spelen weer verder gaan. 
Maar.....wat een strop 
ons kinderondergoed is op. 
Heeft U nog ondergoed voor onze klas 
wij zijn daarmee erg in onze sas. 
Neem U ondergoed mee 
breng het naar 1-2 C. 
Zij zullen dit gaan verdelen 
zodat de kinderen weer droog kunnen gaan 
spelen. 

                             
SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2017 COACHES 
GEZOCHT!!! 
Hierbij een dringende oproep! Door afzegging 
hebben 2 teams die meedoen aan het School-
voetbaltoernooi geen coaches. Het zou toch 
jammer zijn als de kinderen die heel graag 
willen voetballen “thuis” moeten blijven. 
Het gaat om Jongensteam A 5-6 en Meisjes-
team A 5-6 Beide teams spelen op woensdag-
middag 29 maart Geef u z.s.m. op bij meester 
Hans! ( h.debeun @hendrik-boogaard.nl) 
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Maatschappelijk werk 
Beste ouders, lieve kinderen. 
 

Allereerst hoop ik dat iedereen een fijne voor-
jaarsvakantie achter de rug heeft, waarin hij of 
zij lekker uit heeft kunnen rusten, om vanaf 
maandag met hernieuwde energie aan de gang 
te gaan. 
Na de voorjaarsvakantie ga ik met vakantie en 
wel voor een periode van vier maanden. Dus 
kom ik het schooljaar 2016-2017 niet meer 
terug op school. Gelukkig heb ik een goede 
vervangster gevonden in mijn collega Amber de 
Klepper, zij zal al mijn taken op de scholen 
overnemen. 
Alle kinderen en ouders waarmee ik in gesprek 
ben, die weten inmiddels dat Amber het van 
mij over gaat nemen. Amber zal er zijn op don-
derdagochtend en is bereikbaar op telefoon-
nummer 06-27319171 of 
a.deklepper@kwadraad.nl  
Rest mij om jullie allemaal nog  een heel fijn 
schooljaar toe te wensen en te bedanken voor 
het vertrouwen wat jullie in mij hebben ge-
steld. 
 

Hartelijke groet,, 
Dorothé van den Tweel 
--------------------------------------------------------- 
Beste ouders en kinderen,  
 

Graag wil ik mij via deze weg aan jullie voorstel-
len….. 
Mijn naam is Amber de Klepper, de nieuwe 
School Maatschappelijk Werker van de Hendrik 
Boogaard. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal aanwezig zijn op donderdagochtend tot 
ca. 11.00uur  
(Even weken; Sportlaan en Oneven weken; 
Rode Kruislaan)  
 
Is er een lastige thuissituatie? Heeft u het idee 
dat uw kind niet lekker in zijn vel zit? Verlopen  
 
 

 
contacten met leeftijdgenootjes moeizaam? 
Maakt u zich zorgen over pesten of gepest wor-
den? Of heeft u vragen rondom de opvoeding? 
Maak een afspraak! 
 

Ik zal regelmatig met de intern begeleider over-
leggen over situaties, maar natuurlijk kunnen 
leerkrachten of u (ouders) mij ook een mailtje 
sturen…  
Tijdens een aantal gesprekken met u en/of uw 
kind zullen wij samen de situatie bespreken en 
hopelijk verbeteren. Eventueel kan ik u (waar 
nodig) door te verwijzen naar de juiste plek 
voor uw vraag. 
Kortom; Neem gerust contact met mij op!  
 

U kunt mij bereiken via school (Intern begelei-
der of leerkracht), via Kwadraad Contact (088-
9004000), per mobiel (06-20319171) of per e-
mail (a.deklepper@kwadraad.nl). 
 

Wellicht tot ziens! 

 
“Boeksparen” 
 
“Boeksparen”……wat houdt dit in? 
Elke vrijdagochtend kunnen kinderen gaan spa-
ren. Het bedrag wordt op een spaarkaart geno-
teerd. Een volle kaart is € 50.—waard. 
Tijdens de kinderboeken week wordt dit be-
drag geteld en wordt er een cheque uitgeschre-
ven. Deze cheque kunnen de kinderen  gebrui-
ken om boeken te kopen op de boekenmarkt, 
welke in oktober gehouden wordt. 
Er zijn al boeken te koop, vanaf € 5,--  
Koopt een leerling een duurder boek, dan het 
gespaard heeft, dan betaalt hij/zij bij.  
Zijn de kinderen goedkoper uit, dan krijgen ze 
geld terug. 
 
 
Het thema van de Kinderboekenweek van 
2017 is ”Griezelen”. Janneke Schotveld, auteur 
van de populaire kinderboekenreeks 
”Superjuffie!”, schrijft het Kinderboekenweek-
geschenk. 
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Maart 2017 
Ma                   6 t/m 10             Luizencontrole 
Di.                     7                          Oud Papier 
Do.                    9                         Kijkmiddag 
Di.                     14                       Zwemmen 7/8b 
Do.                    16                       Zwemmen 7a 
Woe.                 22                      Taekwondo/hapkido gr 5a/6a. 
Vrij.                   24                       Opruimshow 5, 5/6b en 6a  
                                                     (14.00-15.00 uur gemeenschapsruimte) 
Di.                     28                       Zwemmen 2/3a 
Do.                    30                       Zwemmen 8a 
 
April 2017 
Di.                      11                      Zwemmen 4b 
Do.                     13                      Zwemmen 3/4b 
Vrij.                    14                     Goede vrijdag 
Ma.                    17                      2e Paasdag 
Ma.                    24                      Start Meivakantie 
 

 
 
Studiedag: 

14 juni 2017 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
 

Schooljaar  2016-2017   

Kerstvakantie  26 december 2016  6 januari 2017  

Voorjaarsvakantie  27 februari 2017  3 maart 2017  

Pasen  14 april 2017  17 april 2017  

Meivakantie  24 april 2017  5 mei 2017  

Hemelvaart  25 mei 2017  26 mei 2017  

Pinksteren  5 juni 2017  5 juni 2017  

Zomervakantie  10 juli 2017  18 augustus 2017  

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

 

                             AGENDA 


