Jaargang 32 nr.6| www.deflierefluiter.nl | info@flierefluiter.asg-almere.nl | 5-10-2012

Studievaardigheden voor de 21ste
eeuw.
Afgelopen donderdag was er een
internationaal congres in de Beurs van
Berlage: “Making Shift Happen”.
Goed om als schoolleider je blik naar buiten te
richten en je visie te toetsen aan nieuwe
ontwikkelingen. Dat ict een onderwerp van
deze tijd en de toekomst is weten wij
allemaal. De visie van onze ouders willen wij
graag weten. Meester Roy heeft enquêtes
gemaakt voor het team , de leerlingen
bovenbouw en voor u als ouder. Ik verzoek u
bij deze gehoor te geven aan de oproep van
meester Roy voor het invullen van deze
enquête. Graag voor 10 oktober. De link die
erbij hoort is:
http://enquetemaken.nu/r/9a6p
(de link kunt u ook vinden op basisschoolnet
onder de rubriek ”reacties op groep”
Wij zijn nieuwsgierig naar uw verwachtingen.

Aan de hand van het aantal, dat uw kind of
kinderen gebruik maken van de overblijf kunt
u zelf uitrekenen hoeveel overblijfgeld u per
maand over moet maken. Daarnaast helpt
Broodje Knapzak u herinneren als de
“strippen” bijna op zijn.
Net als afgelopen schooljaar bedraagt het
overblijfgeld € 2,50 per kind per dag.
Wij verzoeken u dan ook om op tijd het
overblijfgeld maandelijks vooruit te betalen.
U kunt het overblijfgeld overmaken op giro
1907896 t.n.v. Inzake Flierefluiter “Broodje
Knapzak” o.v.v. de naam en klas van uw kind.
Indien u meerdere kinderen heeft die van de
overblijf gebruik maken, verzoeken wij u om
per kind een aparte overschrijving te doen. Dit
geeft een duidelijker overzicht. Hierdoor kan
het eventueel over het hoofd zien van een
betaling voor een tweede kind voorkomen
worden. Mocht u hier nog vragen over hebben
of over andere zaken betreffende de
overblijf van uw kind(eren) dan kunt u ons
bereiken via basisschoolnet.nl .
Met vriendelijke groet,
Silvia en Lesley
Coördinatoren “Broodje Knapzak”

Oproepje
Voor de kinderen van de overblijf , zijn wij op
zoek naar autootjes, verkleedkleren en lego /
duplo. Hebt u, of kent u iemand die deze
spullen nog heeft staan, maar er niets meer
mee doet, dan zijn wij er erg blij mee!

Betaling overblijf
Helaas moeten wij regelmatig aan de ouders
verzoeken om aan hun betalingsverplichting
te voldoen. Steeds vaker constateren wij dat
er onacceptabele betalingsachterstanden
ontstaan. Met het gevolg dat wij kinderen
moeten gaan uitsluiten van de overblijf. Dit is
niet leuk voor u, maar ook niet voor ons.

Sportdag
We gaan het aanstaande woensdag opnieuw
proberen met een sportdag voor de groepen 1
t/m 3. Duimen voor beter weer!

Agenda
Woe 10 okt.
Woe 10 okt.
Ma 15 okt.
Do 18 okt.
22 t/m 26 okt.
Do 1 nov.
Vrij 2 nov.

sportdag onderbouw 1 t/m 3
Voorlichting VO
Studiedag, alle leerlingen vrij
Kijkavond Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Schoolontbijt
Studiedag, alle leerlingen vrij

