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Schoolfeest
Wat een geluk hadden wij met het weer
vorige week vrijdag. Wat fijn dat u met
zovelen bent gekomen. Wat uniek dat ons Ateam dit voor ons organiseert. Wat hebben
veel extra ouders zich ingeschreven om te
helpen. Wat hadden we een gezellige rij staan
bij de frietjes en de andere activiteiten. Wat
een mooi begin van het schooljaar. Dank jullie
allemaal dat dit mogelijk is.

Een kleine verheldering wat betreft de
bekostiging. De Flierefluiterbegroting is
momenteel los van de Neobegroting.
De reguliere bekostiging leidt niet onder de
bekostiging van het Neo-onderwijs op de
scholen! Dat alle scholen last hebben van de
bezuinigingsmaatregelen, dat is geen nieuws.

Deep let op!
Maandagmiddag is er weer een gezellige “Zing
er ’s uit” voor de kinderen van de bovenbouw.
Hierdoor starten de groepen van de
dependance om 13.15 uur op het
hoofdgebouw.

Informatieavond
De informatieavond voor de groepen is een
beetje wisselend bezocht. Wij vinden het
jammer om maar de helft van de ouders in de
groepen te mogen ontvangen.
Bij onze Neo-groepen was dit anders, omdat
er veel op het spel staat voor dit type
onderwijs. Het succes en de noodzaak voor de
leerling, daar twijfelen wij niet over. Dat de
overheid niet de medeverantwoordelijkheid
neemt voor deze groep is niet te begrijpen.
Voor de ASG is het onmogelijk alleen voor de
kosten op te blijven draaien. Een verplichte
ouderbijdrage is vanuit juridisch oogpunt zeer
gecompliceerd. Het komende jaar zullen we
met de ASG, de vier Neoscholen, ouders en de
vrienden van…op zoek gaan naar een
structurele en betaalbare oplossing.
Alle Neogroepen hebben een klassenouder die
de kinderen en ouders vertegenwoordigen om
samen met de directies en het bestuur van
ASG gesprekken met externe partijen aan te
gaan.

Voorlichting VO andere datum
Hieronder in agenda kunt u zien dat de
voorlichtingsavond voor het Voortgezet
Onderwijs (VO) op woensdag 10 oktober is
i.p.v. dinsdag 9 oktober zoals in de
jaarkalender staat. Onze excuses hiervoor.

Agenda
Di 25 sept.
Ma 1 okt.
Di 2 okt.
Woe 3 okt.
Vrij 5 okt.
Woe 10 okt.
Ma 15 okt.
Do 18 okt.

MR
Schoolfotograaf
Start Kinderboekenweek
Optie sportdag onderbouw
Dag van de leraar
Voorlichting VO
Studiedag alle leerlingen vrij
Kijkavond Kinderboekenweek

22 t/m 26 okt. Herfstvakantie

