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Welkom:
Welkom op de Flierefluiter deze eerste
schooldag.
Het was weer even zoeken naar de juiste
klas vanmorgen, maar gelukkig komt alles
altijd weer op zijn pootjes terecht en
hebben ook alle kleuters en ouders de
lokalen weten te vinden.
Heeft u ook zo’n fijne vakantie gehad en
moest de wekker vanmorgen de kinderen
wekken? Het team is al een klein weekje
aan het werk en wij hebben zin in het
nieuwe jaar.
Wel zullen we juf Julia nog even moeten
missen. Julia heeft na rijp beraad en
medisch onderzoek een maagoperatie
ondergaan. Dit heeft in de vakantie
plaatsgevonden. Julia hoopt zo gauw
mogelijk weer van de partij te zijn en
wenst ons allen een goed begin.
Meester Roy zal de werkzaamheden van
Julia in groep 8 overnemen.
Het hoofdgebouw wordt momenteel
geschilderd en de werkmannen zullen
voorlopig nog wel even bezig zijn.
Zoals u al een beetje kan zien zullen de
hoofdkleuren blauw en wit worden.
Onze ouderkalender met de vakanties en
studiedagen zal vanaf vandaag weer op
onze website te vinden zijn onder het
kopje ´´onze school´.

Schoolspulletjes.
Nog even een reminder.
Vanaf groep 3 nemen de kinderen zelf een
23-rings multomap mee. Deze blijft daarna
op school en daar maken zij de daarop
volgende jaren gebruik van. Daarnaast, en
dit is nieuw, willen wij graag dat de
kinderen een etui met kleurpotloden,
gum, puntenslijper met opvangbakje en
een liniaal meenemen. Vanaf groep 4, en
dit is niet nieuw, een vulpen met een
dunne punt. De leerkracht controleert of
de vulpen voldoet. Verder kan het
voorkomen dat individuele groepen nog
spulletjes aan dit lijstje willen toevoegen,
dit verneemt u dan via de leerkracht.

Agenda
14 sept.
18 sept.
25 sept.

Schoolfeest, zie posters in de
school voor aanmelding!
Informatieavond ouders
MR

