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Herfstoudergesprekken
Woensdagmiddag zijn de uitnodigingen voor
de 10 minutengesprekken op Basisschoolnet
geplaatst. Waarschijnlijk heeft u al
ingeschreven op een van de twee
mogelijkheden. Nu was ons streven om dit
jaar voor het eerst een herfstrapport te
verspreiden waarin de eerste bevindingen van
de nieuwe groep kort vermeld zouden
worden. Helaas heeft de techniek ons in de
steek gelaten en vraagt ook het bouwen van
een digitaal rapport keer op keer meer tijd. Dit
jaar dus nogmaals op de oude manier.
Volgend jaar hopen wij het herfstverslag toe
te voegen aan onze serie rapportages.

Schoolontbijt
Een beetje hongerig naar school, niet eerst
lekker thuis ontbijten, tijd voor het
schoolontbijt! In de groepen 1 t/m 4 zijn de
kinderen gezellig verder wakker geworden,
onder het nuttigen van een lekker broodje en
een glas melk. Ook in de sporthal werd alles
opgepeuzeld en daarna lekker sporten!
Natuurlijk zijn er ook weer foto’s genomen die
u kan bewonderen op onze website.

LUIZENPLUIZERS GEZOCHT!
Locatie; de Brug!
Beste ouders/verzorgers, opa’s en oma’s……,
Wie o wie wil ons elke 1e woensdag van de
maand komen helpen bij het luizenpluizen op
de Brug? Met uw hulp kan er veel sneller en
efficiënter gepluisd worden en zou het maar

maximaal een half uurtje van uw en onze tijd
kosten. Aarzel dus niet, gooi alle kriebels en
taboes overboord en help ons in de strijd
tegen de hoofdluis! Ook u profiteert namelijk
van een hoofdluisvrij kind. Aanmelden kan op
onderstaand e-mail adres o.v.v. eigen naam,
telefoonnummer, e-mail adres en de naam en
groep van uw (klein)kind.
herbertenlesley@kpnplanet.nl
Alvast bedankt!
Lesley Hoving
Coördinator luizenpluisteam de Flierefluiter

ANWB Lightwise
Leerlingen van onze school doen op dinsdag
27 november mee met de ANWB
fietsverlichtingsactie Lightwise.
Lightwise is een programma voor basisscholen
waarin veilige fietsverlichting voor leerlingen
centraal staat. Met Lightwise helpen de
ANWB, scholen, leerlingen en ouders
gezamenlijk mee om het aantal
verkeersongelukken onder kinderen in
Nederland te verlagen. De Lightwise Toolkit
bestaat uit een handige gereedschapskoffer
met alle benodigdheden voor een veilige en
verlichte fiets, inspectieformulieren en een
digitaal lespakket voor de leerlingen.
Wij zoeken enthousiaste ouders die op
dinsdag 27 november mee willen helpen met
het controleren van de fietsen van alle
leerlingen van de bovenbouw!
(onderbouwouders zijn natuurlijk ook van
harte welkom om te reageren!)
Aanmelden kan via s.kop@flierefluiter.asgalmere.nl
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Brief A-team betaling
ouderbijdrage.
De school is alweer een tijdje bezig en de
eerste twee projecten van dit schooljaar zijn al
met succes afgesloten. (Hoera we gaan naar
schoolfeest en de Kinderboekenweek).
Sinterklaas komt 17 november 2012 weer in
ons land aan. Het A-Team is al geruime tijd
volop bezig met de voorbereidingen voor het
5 december feest; denk hierbij aan het
inkopen van alle cadeautjes e.d. U kunt zich
dan wellicht voorstellen dat wij uw
ouderbijdrage juist nu heel hard nodig
hebben, want ook dit jaar kan (Sinterklaas) het
A-Team niet zonder uw financiële steun!

De ouderbijdrage voor het schooljaar
2012/2013 is als volgt vastgesteld:
. 1ste kind uit het gezin € 32,50
. 2e kind uit het gezin € 30,00
. 3e kind uit het gezin € 27,50
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de
ouderbijdrage voor 19 november 2012 onder
vermelding van de naam en klas van uw
kind(eren) over te maken op Girorekening
1994118 ten name van A-Team OBS de
Flierefluiter. Mocht u inmiddels al betaald
hebben dan kunt u deze brief als niet
verzonden beschouwen.
Met vriendelijke groeten namens het A-Team
Anja van Kamperdijk
avkamperdijk@almere.nl
Penningmeester.

Di 8 en
do 13 nov
Vrij. 16 nov
Ma. 19 nov
27 nov

Agenda
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Sint versieren
Studiedag, leerlingen vrij
MR

