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de kinderen toe, maar tijdens de overblijf
mogen zij koek en snoep niet nuttigen.
Ontbijtkoek mag natuurlijk wel!
Oproepje 1
Voor de aankleding van de school tijdens de
Sint- en Kerstperiode zijn wij op zoek naar nog
meer verpakkingsmaterialen om tot ware
cadeautjes om te toveren. Woensdagochtend
hebben al een grote groep ouders geholpen
en aanstaande woensdagochtend gaan we
weer verder met inpakken. Natuurlijk bent
ook u van harte welkom om gezellig mee te
helpen!
Oproepje 2
Voor onze planning van de kleutergroepen
willen wij graag zicht krijgen op de
broertjes en zusjes van onze leerlingen die het
komende jaar vier worden. Wordt uw kind
voor 1 oktober 2013 vier jaar, wilt u dit dan
doorgeven aan de administratie?
Oproepje 3
De overblijf kan sinds dit schooljaar gebruik
maken van een heus eigen lokaal. Deze is
echter nog wel een beetje kaal……
Heeft u nog dingen op zolder staan die u kwijt
wil en erg leuk zouden zijn voor een
overblijflokaal, dan houden wij ons van harte
aanbevolen. Ook speelgoed, spelletjes, dvd’s,
verkleedspullen, knutselspullen,
barbies/poppen, stripboeken en boeken zijn
van harte welkom!

Overblijfbericht.
Helaas gebeurt het regelmatig dat een kind
zonder drinken naar de overblijf komt. Wij
willen u verzoeken een beker aan uw kind
mee te geven of een abonnement te nemen
op schoolmelk. Dit kan via Campina.nl
Ook zien wij regelmatig koek en cake in de
broodtrommels. Wij begrijpen het gebaar naar

Agenda
Scholentocht.
Eind november vindt in Almere
Haven een “scholentocht” plaats
waarbij ouders op één ochtend
verschillende scholen kunnen
bezoeken. De Flierefluiter is op 23
november aan de beurt. Meer
informatie wordt door de
gemeente Almere verstrekt
middels een brief op uw huisadres
en posters in de wijken.

Zondag 11 nov
Sint Maarten
Dinsdag 13 nov
Oudergesprekken
Vrijdag 16 nov
Ouderhulp voor
versieravond
Maandag 19 nov
Studiedag, leerlingen
vrij
Dinsdag 27 nov
MR
Woensdag 5 dec
Sinterklaasfeest

Bezoek musea
Amsterdam
Wij zijn erg verheugd om u te
kunnen melden dat de kinderen uit
de groepen 6, 7 en 8 in de
gelegenheid worden gesteld een
bezoek te brengen aan één van de
topmusea in Amsterdam!
Groep 6 zal het pas heropende en
prachtig verbouwde Stedelijk
museum bezoeken.
De groepen 7 en 8 zullen naar de
Van Gogh tentoonstelling gaan in
De Hermitage aan de Amstel.
De kinderen worden met een
touringcar gebracht en gehaald.
Aan de ouders zal een bijdrage in
de kosten gevraagd worden van
€6,-. Nadere informatie hierover
volgt.

