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Sorry, foutje in het
vakantieschema. De meivakantie start 18
april en niet 14 april!
Na de vakantie kunt u de nieuwe
schoolkalender weer downloaden. Hopelijk
zitten daar dan geen foutjes meer in 

Schoolspullen
Altijd leuk om vast in de vakantie de
schoolspullen voor het nieuwe jaar te kopen.
Het lijstje vanaf groep 3: etui met potloden,
gum, puntenslijper met opvangbakje, een
liniaal van hout en een multomap (23rings)
met tabbladen. Vanaf groep 4 komt daar een
vulpen bij.

Engels
In augustus starten wij met Engels vanaf groep
1. Wij gaan werken met de methode “Take it
easy” voor alle groepen.

Afscheidsmusical
Afgelopen maandag en dinsdag hebben wij
afscheid genomen van onze groep 8
leerlingen.
Beide avonden zagen wij een prachtige
musical met schitterende kostuums en
decorstukken. Na de pauze was het tijd voor
het officiële gedeelte. En zoals het gebruikelijk
is, werd er menig traantje weggepinkt.

Nieuws van de MR.

Twee weken geleden heeft er in
het Flierefluiternieuws een
stukje gestaan over de
verkiezingen van de MR
oudergeleding.
De termijn van 2 jaar voor de
huidige MR zit er na de
zomervakantie op.
De ouders die zich na deze
oproep kandidaat gesteld
hebben zijn Anita Arts, Lizzy
Merkx, Ruben van Baalen,
Mirjam van Zoen, Michel
Dekker, Jelte Mulder, Harm
Weber, Klaas Smilde, Gabor
Bense en Edwin van Ek.
De laatste vier kandidaten zijn
op dit moment al lid van de MR
en hebben zich voor een nieuwe
periode herkiesbaar gesteld.
De huidige MR zal tijdens de
zomervakantie de verkiezingen
voorbereiden zodat deze aan
het begin van het nieuwe
schooljaar gehouden kunnen
worden.
Vervolgens kan de nieuw
gekozen MR aan het begin van
het schooljaar aanvangen.
Wij houden u op de hoogte over
wanneer en op welke wijze de
verkiezingen plaatsvinden.
Tevens willen wij Bas Lacroix
bedanken voor de
werkzaamheden die hij de
afgelopen jaren voor de MR
heeft verricht.
Bas was de laatste twee jaar
voorzitter en heeft dit
fantastisch gedaan. Bedankt
Bas.
MR Flierefluiter

Agenda
Maandag 19 augustus
Eerste schooldag
nieuwe jaar.
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Vakantie
Wij wensen iedereen een welverdiende
vakantie en hopen jullie gezond en wel terug
te zien in de nieuwe groep.

Agenda
Maandag 19 augustus
Eerste schooldag
nieuwe jaar.

