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Avondvierdaagse
Alle kinderen die zich via school hebben
ingeschreven, hebben vrijdag een papieren
brief meegekregen. Bij deze brief zit een
uppie-armbandje van de school. Tijdens de
Avondvierdaagse is er voor de kinderen
drinken op vertoon van dit bandje.
Door het teruggeven van het uppiebandje zal
donderdag de medaille in ontvangst genomen
kunnen worden. De armbandjes worden
namelijk bij een volgend evenement weer
gebruikt. Wij starten alle dagen om 18.00 uur.
Maandag, dinsdag en woensdag bij de
voetbalvelden van FC Almere.
Op donderdag vertrekken én eindigen wij bij
het hoofdgebouw. Elke dag graag een andere
kleur T-shirt voor het verhogen van de
feestvreugde. Maandag=rood, dinsdag=wit,
woensdag=blauw, donderdag = oranje.
Misschien overbodig om te melden, maar
kinderen lopen onder begeleiding van een
ouder die verantwoordelijk is voor gedrag. Er
is helaas geen koffie en thee voor de ouders
vanwege te weinig aanmeldingen van
vrijwilligers. Als uw kind niet via school is
ingeschreven, maar wel meeloopt met de
Flierefluiter, dan graag zelf voor drinken
zorgen.

Vakantierooster 2013 - 2014
Vastgestelde vakanties voor het volgende
schooljaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie.
Paas-/meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervrij
Zomervakantie

21 okt. t/m 25 okt.
23 dec. t/m 3 jan.
24 febr. t/m 28 febr.
14 april t/m 5 mei
30 en 31 mei
9 juni
7 juli t/m 15 aug.

Naast deze vakanties zullen er
ook weer een aantal
studiedagen zijn.
Door het bestuur vastgesteld
zijn:
4 oktober en 1 november. De
andere data volgen zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk voor de
zomervakantie.

Agenda
Woensdag 5 juni.
Sportdag 1 t/m 3
Vrijdag 7 juni.
Theatermiddag
groepen 3a en 3/4b

OPROEP

Woensdag 12 juni.
Juffen/ meesterdag in
de groepen 3 en 4
Wo. 12 t/m vr. 14 juni.

LUIZENPLUIZERS!
Beste ouders/verzorgers, opa’s
en oma’s,
Ook in het schooljaar
2013/2014 zal, net als onze
(klein)kinderen, ook de
hoofdluis weer naar school
gaan. Uiteraard willen wij er
alles aan doen om deze
ongewenste beestjes buiten de
deuren van onze school te
houden, maar daar hebben wij
uw hulp bij nodig! Eén keer per
maand vindt er op onze school
een luizencontrole plaats. Dit is
altijd de 1e woensdag van de
maand. Om deze controle zo
efficiënt mogelijk te laten
verlopen, moeten op deze dag
alle groepen tegelijkertijd
gecontroleerd worden. Met uw
hulp kan er veel sneller en
efficiënter gepluisd worden en
zou het maar een half uurtje van
uw en onze tijd kosten. Daarom
zijn we op zoek naar serieuze,
enthousiaste ouders, opa’s,
oma’s etc. die elke 1e woensdag
van de maand bereid zijn om te
komen helpen controleren op

Kamp groep 8
Vrijdag 14 juni.
Schoolreisje groepen 5
en 6 en Neo 2
Dinsdag 18 juni.
Rapporten mee
Woensdag 19. Juni
Verrassing bovenbouw
Vrijdag 21 juni.
Schoolreisje groep 7
Vrijdag 21 juni.
Wenmiddag nieuwe
groep.
Do. 20 en Di. 25 juni.
Rapportgesprekken
Woensdag 26 juni.
Sportdag gr. 4 t/m 6
Vrijdag 28 juni.
Schoolreisje
Groepen 1 t/m 4
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hoofdluis en zich zo aan te sluiten bij ons
luizenpluisteam.
Wilt u ons gedurende het komende schooljaar
2013/2014 helpen om de school luisvrij te
houden en bent u in de gelegenheid om elke
1e woensdag van de maand te komen
luizenpluizen, meld u zich dan aan op
onderstaand e-mail adres o.v.v. eigen naam,
telefoonnummer, e-mailadres en de naam en
groep (schooljaar 2013/2014) van uw
(klein)kind(eren).
herbertenlesley@kpnplanet.nl
De 1e luizencontrole van schooljaar 2013/2014
zal plaatsvinden op woensdag 21 augustus
2013!

Agenda
Woensdag 5 juni.
Sportdag 1 t/m 3
Vrijdag 7 juni.
Theatermiddag
groepen 3a en 3/4b
Woensdag 12 juni.
Juffen/ meesterdag in
de groepen 3 en 4
Wo. 12 t/m vr. 14 juni.

Kamp groep 8

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Lesley Hoving
Coördinator luizenpluisteam o.b.s. de
Flierefluiter
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