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Op de Brug graag inleveren in de krat in de
middenruimte.
Tot slot is juf Jeannette nog op zoek naar een
poncho of anorak die ze kan lenen.
Bij voorbaat dank!
Juf Renée
Donderdag 13 september hadden wij een
zestal collega’s op bezoek, die samen met
directie, ib en schoolopleider de groepen
hebben bezocht. Een intensieve en
interessante dag om zo samen naar de
Flierefluiter te kijken. Aan het eind van de dag
vond er een terugkoppeling plaats. Voor de
school geen verrassingen, maar wel prima
bruikbare tips die wij kunnen gebruiken voor
onze verdere ontwikkeling.

Oproep materialen voor
ons activiteitenuur
Aanstaande woensdag van 11.30-12.30u. start
het activiteitenuur voor de groepen 5 t/m 8. In
kleine groepen van ongeveer 14 kinderen
gaan de kinderen allerlei activiteiten doen,
waaronder: schilderen, dansen, muziek
maken, boetseren, kleding ontwerpen, papier
scheppen, werken met hout en nog veel meer.
Hiervoor hebben we nog verbruiksmateriaal
nodig, en wij vragen hierbij uw hulp om ons te
helpen met verzamelen. Heeft u thuis:
*
Gebruikte enveloppes
*
Oude kleding (zo divers mogelijk,
alle maten)
*
Bouten en moeren
*
Kurken
*
Kokers van keukenpapier
*
Doosjes van dun karton (bijv. thee,
crackers)
*
Oude modetijdschriften

…dan kunt u dat inleveren in het oude ICT
lokaal, daar staan kratten klaar!

Opleiden binnen de school.
Met enthousiasme ben ik voor het tweede
jaar gestart als schoolopleider van De
Flierefluiter. De taak van schoolopleider is om
de studenten en de mentoren te begeleiden
en contact te onderhouden met directie,
Pabo, studenten, tutoren en de leerkrachten.
Wij zijn een opleidingsschool en wij bieden de
student een prettige leeromgeving waar
praktijkervaring als inhoudelijke verdieping
centraal staat. Onze school telt tien studenten
vanuit verschillende jaarlagen. Onze school
heeft ontwikkelthema’s aangegeven waarmee
studenten in comakergroepen samen met de
schoolopleider en een docent van de Pabo aan
de slag gaan. Om de week komen we met
deze studenten bijeen om aan de opdrachten
te werken. Deze vorm van samenwerking
zorgt voor een prachtige win-winsituatie.
Juf Madelon.
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18 sept.
25 sept.
1 okt.
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