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Schoolbezoek
van onze Clusterdirecteur
A-team.
Het A-team staat voor het activiteitenteam van de
Flierefluiter en is te vergelijken met een ouderraad.
De ouderraad ondersteunt het team met allerlei
activiteiten in en voor de school. Sinterklaasfeest met
alles erop en eraan, kerst, versnaperingen tijdens
diverse feesten en sportdagen en allerlei hand en
spandiensten ter ondersteuning van projecten voor de
kinderen en teamleden. Voor al deze extra’s vragen
wij een vrijwillige ouderbijdrage. De laatste jaren is
het bedrag ongewijzigd gebleven. Voor het
oudste/eerste kind €32,50, tweede kind €30,00 en
derde en volgende kind €27,50. Jaarlijks legt het Ateam financiële verantwoording af aan de
kascommissie. De oudergeleding MR volgt en heeft
contacten met het A-team over de bestedingen van
de toevertrouwde inkomsten.
Dit jaar gaan wij van start met een bijna vernieuwd Ateam. Het nieuwe team komt binnenkort bijeen om
de eerste taken te verdelen en inkopen voor 5
december te regelen. Leuk om te zien dat zoveel
ouders betrokken zijn en willen meehelpen.
Om ons schooljaar opnieuw een groot succes te laten
zijn hopen wij uw bijdrage voor 19 november te
mogen ontvangen op ING bankrekeningnr.
0001994118 t.n.v. A-Team OBS de Flierefluiter, onder
vermelding van de naam en groep van uw kind of
kinderen. Alvast bedankt!

MR
Dinsdag 17 september staat de eerste MRvergadering van dit schooljaar gepland. Op deze
avond hopen wij de nieuwe oudergeleding te
ontmoeten.
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Afgelopen maandag heeft
mevrouw Marie-Trees
Meereboer een bezoekje
gebracht aan de verschillende
groepen en met leerlingen,
leerkrachten en twee ouders
gesproken over onze school.
Aan het einde van de dag
hebben wij samen met het team
gesproken over haar
bevindingen. Een positief beeld
en goed gevoel houden wij over
aan dit bezoekje.

Wo. 11 sept.
Sportdag
gr. 1/2 en 3
Gr. 8 helpt
Ma. 16 sept.
Studiedag ICT
Leerlingen vrij
Di. 17 sept.
Studiedag ICT
Leerlingen vrij.
Di. 17 sept.
MR
Do. 19 sept.
Neo Informatieavond

OPROEP
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
info@flierefluiter.asg-almere.nl

Vr. 27 sept.
Theatermiddag
groep 8A en 4A
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zou het maar een half uurtje van uw en onze tijd
kosten.
Momenteel zijn we dringend op zoek naar serieuze,
enthousiaste ouders, opa’s, oma’s etc. die elke 1e
woensdag van de maand bereid zijn om op het
hoofdgebouw te komen helpen controleren op
hoofdluis en zich zo aan te sluiten bij ons
luizenpluisteam. Wilt u ons gedurende het komende
schooljaar 2013/2014 helpen om de school luis vrij 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-mailadres o.v.v.
eigen naam, telefoonnummer, e-mail adres en de
naam en groep van uw (klein)kind(eren)
herbertenlesley@kpnplanet.nl

Wo. 11 sept.
Sportdag
gr. 1/2 en 3
Gr. 8 helpt
Ma. 16 sept.
Studiedag ICT
Leerlingen vrij
Di. 17 sept.
Studiedag ICT
Leerlingen vrij.
Di. 17 sept.
MR
Do. 19 sept.
Neo Informatieavond
Vr. 27 sept.
Theatermiddag
groep 8A en 4A

Al vast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Lesley Hoving
Coördinator luizenpluisteam obs. de Flierefluiter

Plastic bakjes met goed sluitende
deksel gevraagd!!
Voor het activiteiten uur hebben Juf Tessa en juf Ellen
veel plastic bakjes met deksel nodig om ecoline
gedurende langere tijd te bewaren. We denken aan
bakjes waar ijs in heeft gezeten of de bakjes waar
heerlijk Chinees eten in mee naar huis wordt gegeven.
Wilt u ze (zonder ijs helaas:)) afgeven bij juf Astrid of
juf Saskia?
Alvast dank voor uw medewerking.
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