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van Bestuur van de ASG zal binnenkort met
een beslissing komen over de nu ontstane
situatie.

informatie.
Zoals jullie gemerkt hebben zijn twee
kleutergroepen verhuisd. Wij hebben ervoor
gekozen de groepen twee bij twee te
groeperen zodat de samenwerking onderling
voor de kinderen en leerkrachten makkelijker
verloopt. Twee groepen kunnen nu gebruik
maken van de digitale schoolborden en de
ander twee delen het bord in de
middenruimte. Onze kleuteringang blijft ook
gewoon de kleuteringang. De looproute is dan
via het tussenlokaal of via de gangen. De
middenruimte en het oude lokaal van juf Puck
dienen nu als overblijfruimte. Dwingend
verzoek om niet de middenruimte als
doorlooproute te nemen, aangezien daar ’s
middags nog de overblijf is.

Bezoek
Donderdag 13 september krijgen wij bezoek
van het ASG audit team. Alle groepen worden
dan bezocht en beoordeeld. Je kan het een
beetje vergelijken met een inspectiebezoek,
maar dan intern door de organisatie. Doordat
onze collega’s meekijken, hopen wij ons
onderwijs nog verder te kunnen verbeteren.

NEO onderwijs
Voor de vakantie was er in de gemeente- raad
en in de media veel te doen over het
voorgenomen besluit van de ASG om de
ouderbijdrage voor het NEO onderwijs
verplicht te stellen. De GMR gaat hier alleen
mee akkoord als er aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Het College

Voor ons als Flierefluiter geldt dat er, wat ons
betreft, geen twijfel bestaat over het nut en
noodzaak van dit type onderwijs. De financiële
kant blijft een issue, maar voor elk probleem is
een oplossing te vinden. Tijdens onze
informatieavond op 18 september a.s. zal er
naast de groepsinformatie ook een NEO-deel
gepland worden.
De vier scholen die NEO onderwijs bieden
hebben afgesproken met klassenouders te
gaan werken. Deze klassenouder is
vertegenwoordiger namens de ouders en
medegesprekspartner met het bestuur. Mocht
u interesse hebben, geef dit dan via
basisschoolnet door aan de leerkracht, zodat
we op de informatieavond een keuze kunnen
maken. Om dubbele petten te voorkomen is
het wel belangrijk dat de klassenouder geen
lid is van “de vrienden van….”.

Schoolfeest
Heeft u ook al de datum 14 september in de
agenda staan en bent u al in bezit van de
consumptiebonnen? Het A-team is
enthousiast aan het voorbereiden en hebben
er al menig uurtje inzitten.
Bij mooi of minder mooi weer, wij starten met
een knalfeest het nieuwe schooljaar!
Het spreekt voor zichzelf dat de kinderen
onder begeleiding van een volwassene naar
het feest komen en weer naar huis gaan. De
organisatie draagt hier verder geen
verantwoordelijkheid voor.
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Agenda
Vrij 14 sept.
Di 18 sept.
Di 25 sept.

Schoolfeest
Informatieavond ouders
MR-vergadering

