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Ontbijten en
sporten.
Oproepje voor ouderhulp
Vanuit de Sintcommissie het volgende verzoek!
De Sint zet zaterdag 16 november weer voet aan wal in ons
land. Op vrijdagmiddag 15 november gaan we de school in
Sintsfeer brengen.
We beginnen om 15.30 op beide locaties.

Vele handen maken licht werk, dus alle hulp is van
harte welkom! Aanmelden kan via de leerkracht van
uw kind.

Veel, heel veel broodjes en
ander lekkers. Dinsdag en
woensdag stond in het teken
van het Nationaal Schoolontbijt.
Met de hele klas de dag starten
met een lekker ontbijt.
Ontbijten is essentieel voor een
goede start van de dag. Na het
ontbijt konden de kinderen dan
ook met volle buik aan het
werk. Voor de bovenbouwers
was het na het ontbijt tijd om te
sporten en bewegen in de
sporthal.

Zwanger
Vorige week ging juf Annick met verlof en deze week
was juf Astrid aan de beurt. Beide leerkrachten
hebben tot 36 weken van hun zwangerschap
doorgewerkt. Wij wensen beide een mooie
verlofperiode.
Om een zwangere juf niet helemaal uit het beeld van
de Flierefluiter te laten verdwijnen heeft het nieuws
ons bereikt dat juf Marije in blijde verwachting is.
En de geruchten gaan dat…………wordt vervolgd.

Nieuwe gezichten.
De kinderen en een grote groep ouders hebben haar
al gezien. Juf Bianca de Vries vervangt juf Annick in
groep 5 en juf Astrid in groep 8. Zij werkt dus fulltime.
Neo 2 krijgt op de woensdag les van juf Lucienne
Hofman. Wij hopen dat beide collega’s zich snel thuis
voelen op onze school.

Ouderbijdrage
De huidige stand van de
ouderbijdrage voor de
festiviteiten van de school staat
nu op 60%. Mocht u het
rekeningnummer van de school
kwijt zijn, deze is ook te vinden
in onze schoolgids op onze
website. Voor het gemak:
ING 0001994118 t.n.v. A-team
Obs de Flierefluiter o.v.v. de
naam en groep van uw
kind(eren).
1e kind uit het gezin 32,50 euro,
2e kind uit het gezin 30,00 euro,
Elk volgend kind 27,50 euro.
Ouders die de vrijwillige
bijdrage al hebben
overgemaakt, hartelijk dank
daarvoor.

In de krant.

Steun Stichting

In de bijlage zit een kopie van het krantenartikel van
het bezoek van de wethouder vorige week vrijdag. U
begrijpt, we zijn best een beetje trots.
www.deflierefluiter.nl

/

Opkikker!
Ook dit jaar doen wij als school
weer mee aan de actie van
info@flierefluiter.asg-almere.nl

Di. 12 nov
MR en Ateam
Vrij. 15 nov
Theatermiddag
groepen 3/4b
en 7/8b. Start
13.30 uur.
Vrij. 15 nov
School versieren
voor de Sint
29 nov.
Kinderbuurt
bingo (externe
organisatie)
Do. 5 dec.
Continurooster
i.v.m. SINT
bezoek
Ma. 9 dec.
School versieren
voor de kerst
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Stichting Opkikker. Deze stichting zet zich in voor
langdurig zieke kinderen en hun gezin. Zij zijn voor
hun werk geheel afhankelijk van zakelijk en particulier
initiatief.
Hoe kunt u helpen?
In het kantoor van juf Karin staat een doos waarin u
uw oude mobieltje kan achterlaten. Voor elk
mobieltje dat wordt ingezameld, ontvangt Stichting
Opkikker 3 euro.
Alvast hartelijk bedankt!
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Theatermiddag
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13.30 uur.
Vrij. 15 nov
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De bijlage op de volgende pagina kunt u ook lezen op
onze website.

Do. 5 dec.
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i.v.m. SINT
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Ma. 9 dec.
School versieren
voor de kerst
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