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Kijkavond!
Donderdag 17 oktober a.s. is het zover. De kijkavond.
En er valt veel, heel veel te kijken en te beleven. Maar
pas op, dit alles is niet geheel zonder gevaar. Er
bevinden zich Griezels, heksen, reuzen van de
allerergste soort en krokodillen op het terrein. U bent
gewaarschuwd en betreedt de gebouwen dan ook op
eigen risico.
Er lopen her en der wel mensen van de
opsporingsdienst, maar de gevarenzone is groot……
Durft u het toch aan? Dan bent u welkom tussen
18.30 uur en 20.00 uur op zowel het hoofdgebouw als
de dependance.
Let op, dit jaar is er geen koffie, thee en limonade in
onze centrale ruimtes. Wij kiezen bewust voor geen
koek en zopie zodat alle aandacht naar het werk van
de kinderen kan gaan. Wel is het mogelijk onze oude
bibliotheekboeken tegen een kleine vergoeding van
0,50 cent aan te schaffen.
Graag gepast betalen !

A-Team
Het nieuwe A-team gaat van start. Meke Dekkema is
de nieuwe voorzitter, Sandra Lammen de
penningmeester en Annuska Bakker de secretaris.
Als alle dames op de foto zijn geweest zullen zij zich
presenteren via de website. De taken zijn verdeeld en
de Sintcommissie is al van start gegaan. Voor de
diverse activiteiten zullen wij regelmatig uw hulp
inroepen om de festiviteiten tot een groot succes te
maken.

Luizenzakken
Het komt voor dat de luizenzak van uw kind niet de
acht schooljaren overleven. De mogelijkheid bestaat
dan, om via de school, een nieuwe aan te schaffen.
Wij financieren de eerste luizenzak en vragen u,
wanneer de luizenzak niet meer voldoet (lees: stuk is),
om een kleine vergoeding voor een nieuwe luizenzak.
www.deflierefluiter.nl
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Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen
stapelen zich weer op. Zoals
voor elke vakantie geven we u
de week ervoor de gelegenheid
om te komen kijken of er nog
iets van uw kind tussen zit. Eind
volgende week geven we alle
overgebleven gevonden
voorwerpen aan een goed doel.
De gevonden voorwerpen vindt
u in de middenruimte, onder
het digibord.

Do.17 okt
Kijkavond 18.3020.00
Herfstvakantie
21 t/m 25 okt.
Din. 29 okt
MR
Do. 31 okt en di
5 nov. Oudergesprekken

Ouderbijdrage
Hoewel de ouderbijdrage
vrijwillig is, vinden wij het wel
prettig om bij een betaling te
weten voor welk kind het geld is
overgemaakt. Wilt u dus bij het
overmaken de naam van uw
kind(eren) en de groep erbij
vermelden? Alvast bedankt!

Sport

Rugby
A.s. maandag (de hele dag) en
dinsdagochtend zal er alweer
voor de laatste keer rugbyclinics
gegeven worden. Speciale
kleding is hiervoor niet nodig.

Pechvogel van de
week.
Nog geen minuut bezig tijdens
gym en Jazy uit groep 5 breekt
zijn pols. Auw…….Wij wensen
Jazy veel beterschap.
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Dirlanda van Pijkeren
(moeder van Sietse, groep 3/4)

Luizenpluis.
Een van de luizenpluis moeders heeft een verzoek
ingediend om haar brief te plaatsen voor de andere
ouders. Voor deze keer geven wij graag gehoor aan
haar verzoek. Bij deze dus:
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21 t/m 25 okt.

HELP, het kriebelt op mijn hoofd
Iedere eerste woensdag van de maand staat er een
team luizenpluismoeders klaar om de haren van alle
kinderen te controleren op van die kleine ‘vieze’
kriebelende beestjes. Waarschijnlijk vind je het heel
prettig dat deze controle steeds weer gebeurt. Dit
zorgt er namelijk voor dat wij bij het ontdekken van
luizen maatregelen kunnen nemen, zodat een
luizenplaag kan worden voorkomen en wij zo onze
school luisvrij houden.
Dat dit luizenpluizen niet echt leuk is om te doen,
begrijp ik heel goed. Je krijgt spontaan jeuk bij de
gedachte, het zijn van die vieze beestjes en het is ook
nog eens niet zo prettig om in de haren van andere
kinderen te zitten plukken. Er zijn redenen genoeg om
niet te (kunnen) helpen. Ook ik ga liever sporten of
zelfs het huis schoonmaken. Maar zijn we niet met z’n
allen verantwoordelijk voor een luisvrije school?
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En wat is het dan teleurstellend en onbegrijpelijk dat
we deze week met maar 7 moeders op het
hoofdgebouw stonden te pluizen. Voor ons wordt het
op deze manier ook steeds minder leuk.
Dus daarom mijn dringende oproep aan alle
ouders/verzorgers: kom ons helpen luizenpluizen! Als
iedereen maar 1x komt helpen, dan hebben we het
komende schooljaar meer dan handjes genoeg. En wat
is nou 15 minuten luizenpluizen in de maand of in een
schooljaar?
Hopelijk denk je nu: ik moet in actie komen!
Aanmelden kan bij Lesley Hoving via e-mail
herbertenlesley@kpnplanet.nl of Basisschoolnet. Geef
hierbij aan of je vast wil komen luizenpluizen of
bijvoorbeeld 1 of 2 keer. Alle hulp is namelijk heel erg
welkom.
De eerste woensdag van november hoop ik heel veel
helpende handen te zien. Tot dan!
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