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Studiedagen
Schoolgids
Vanaf vandaag staat de schoolgids voor 2013-2014 op
onze website en ontvangt u deze extra op
basisschoolnet naast dit Flierefluiternieuws.
De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld. Nieuw is
bijvoorbeeld “protocol schoolwisseling” en het
“protocol informatie verstrekken bij gescheiden
ouders”. Wij hopen dat u de informatie uit de gids tot
u neemt, zodat u weer helemaal bij bent over het wel
en wee van onze school.

Sportdag
Helaas is de sportdag voor de onderbouwgroepen
afgelopen woensdag niet doorgegaan. Ook voor
aankomende woensdag zijn de weersvoorspellingen
helaas niet goed. We hopen op woensdag 25
september alsnog te kunnen gaan sporten met de
groepen, maar zullen u hierover op tijd informeren.
Duimen dus voor mooi weer!

Maandag en dinsdag hebben
wij als team twee
studiedagen. Deze dagen
zullen in het teken staan van
ICT. De leerkrachten zullen
vooral aan eigenvaardigheden
werken op gebied van Excel
en Prezi. Wij merkten dat wij
grote kennisverschillen
hebben binnen ons team op
ICT-gebied en willen dit door
middel van trainingen
evenwichtiger proberen te
krijgen. Daarnaast hebben wij
ook tijd vrij weten te
roosteren om onder leiding
van Juf Renée bezig te zijn
met het muziekonderwijs.

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
Vr.4 okt.
Dag van de
leraar. Leerlingen
vrij
Din.8 okt.
MR
Woe. 9 okt
voorlichting VO
scholen voor de
ouders groepen
7en 8

Judo-clinic op donderdag
19 september
Voor de groepen die op donderdag 19 september
gymles hebben wordt er weer een judo-clinic
gegeven. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op die
dag een T-shirt met lange mouwen en een sportbroek
met lange pijpen bij zich hebben. Mocht u in het bezit
zijn van een judo/karatepak, dan mag dat natuurlijk
ook.
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