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4 oktober:
Een dag eerder dan u van ons gewend bent ontvangt
u van ons het Flierefluiternieuws. Vrijdag 4 oktober
vindt de onderwijsdag Almere plaats. Alle
onderwijsgevenden in Almere volgen die dag diverse
workshops, lezingen en bezoeken de onderwijsmarkt.
De leerlingen zijn die dag, zoals u weet, vrij.







Opfrissen van de afspraken.
Rijden op je fiets op het schoolplein is niet veilig
voor de anderen dus stap af voor de hekken. Dit
geldt voor ons allemaal! Fietsen plaatsen in of bij
de fietsenrekken. Niet tegen de hekken waar de
kinderen spelen.
Om 12.00 uur gaan de deuren open voor de
ouders van de kleuters. Mocht na het
buitenspelen de deur open zijn blijven staan
wacht dan toch totdat een van de kinderen “de
deur is komen openen”. Voor de overblijfkrachten
is het overzichtelijker als zij iets voor twaalf uur de
kinderen uit de klas willen halen.
De bestelde luizenzakken zijn gearriveerd zodat
iedereen ook echt zijn of haar jas weer goed kan
opbergen in de zak.

Sluit de buitendeur en help ons de koude buiten te
houden!

Burgerschap
Wat hoop extra “leerkrachten”
waren er in school vandaag!
In groep 8 kwamen twee
vrijwilligers van Unicef vertellen
over hun waterprojecten en wat
water betekent voor kinderen in
arme landen. De kinderen uit
groep 8 gaan de komende tijd
zoveel mogelijk geld proberen op
te halen d.m.v. bestellingen.
Dus mocht u nog iets willen
kopen voor de komende
feestdagen of voor een
verjaardag of geboorte, komt u
gerust uw bestelling plaatsen in
groep 8!
Water was vandaag wel het
sleutelwoord, want in de groepen
7/8 en Neo 2 kwam iemand van
het Waterschap Zuiderzeeland
ook vertellen over water. Dit keer
het water in ons eigen land en
hoe wij daar mee omgaan en hoe
dat gezuiverd wordt. Ook werden
waterdieren van dichtbij
bekeken. Erg leerzaam en erg
leuk!

VO voorlichtingscarrousel
Woensdagavond 9 oktober is de voorlichtingscarrousel van en voor de ASG scholen. Denkt u nog
even aan het inleveren van het strookje? Voor het
klaarzetten van de stoelen is het fijn als wij weten
hoeveel ouders wij kunnen verwachten.

www.deflierefluiter.nl

A-team
Woensdagavond is ook de eerste
avondvergadering van het Ateam. Wij vinden het fijn om u te
kunnen melden dat we met een
bijna nieuwe ploeg van start
gaan. De eerste voorbereidingen
voor het decemberfeest zijn
gestart. In kader van deze
activiteiten wil ik u attenderen
dat zonder de ouderbijdrage een
aantal zaken wel lastig worden
. Momenteel hebben wij 40%
van de bijdrage mogen
ontvangen. Het zou mooi zou zijn
als dit snel verdubbelt of zelfs
een 100% score wordt!
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Vr.4 okt.
Dag van de
leraar.
Leerlingen vrij
Woe. 9 okt
voorlichting VO
scholen voor de
ouders groepen
7en 8
Do.17 okt
Kijkavond
18.30-20.00
Herfstvakantie
21 t/m 25 okt.

