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Ouderbijdrage
Een vraag die af en toe komt is: “wat
gebeurt er met de ouderbijdrage?” De
ouderbijdragen komen op de rekening
van het A-team. Jaarlijks wordt de kas
gecontroleerd door de kascommissie en
wordt deze gepubliceerd op de website.
De vrijwillige ouderbijdrage is gemiddeld
30 euro per kind, delen we dit door 12
maanden, komen we op 2,50 per
maand. Ouderbijdragen worden onder
andere besteed aan: versieringen
(Bomen en verlichting en ballen e.d.),
versnaperingen (limo, pepernoten,
appels, mandarijnen, kerstbrood e.d.)
presentjes, kleine vergoedingen bij en
voor Sinterklaas en Kerst. Bijdrage aan
sportactiviteiten en de versnaperingen.
Vorig jaar heeft het A-team een bijdrage
geleverd aan het sporttenue voor de
voetbalwedstrijden. Wat altijd tegenvalt
zijn de wegwerp bekers, bordjes en
bestek. Wanneer u bijvoorbeeld koffie,
thee of limonade krijgt tijdens
activiteiten op school is dit soms betaald
uit het schoolbudget, soms uit het
budget van het A-team.
De bankkosten voor het
rekeningnummer van het A-team zijn
ook jaarlijks terugkomende kosten.
Daarnaast probeert het A-team geld te
sparen voor grotere feesten en het
lustrumfeest. (2016 reserve nu 1000
euro) Soms schenkt het A-team een
concreet bedrag met een
doelbestemming, zoals bijvoorbeeld in
het verleden bij een kast of digibord.
Het streven is altijd gericht op het
inzetten van de middelen voor de
kinderen in het desbetreffende jaar met
uitzondering van het spaarpotje. Helaas
hebben wij nog nooit meegemaakt dat
wij 100% inkomsten mogen ontvangen
maar 80 % moet toch zeker lukken. Nog
20% te gaan 

Hij komt hij komt………….
Morgen is het zover! Dan arriveert de Sint weer
in ons land. Als het klopt met de planning van
de Sint zal hij op 5 december de Flierefluiter
bezoeken. Die dag hebben wij een
continurooster, de lessen stoppen dan om
14.00 uur. Vergeet u niet de naschoolse opvang
hierover te informeren?
Maandag wordt er in de groepen 5 t/m 8
lootjes getrokken. Via Basisschoolnet ontvangt
u die dag een brief met alle informatie over het
hoe en wat van de surprises.

De Nationale Voorleeswedstrijd.
De voorrondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd zijn gestart. Die beginnen
klein, namelijk in de groepen 7, 8 en Neo 2.
Door mee te doen aan De Nationale
Voorleeswedstrijd leren leerlingen op een
speelse manier dat voorlezen heel leuk en
waardevol is. Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen die voorgelezen worden beter scoren
op school, daarnaast hebben ze een grotere
woordenschat en zijn ze beter in het
verwoorden van emoties.
De eerste ronde is een groepsronde. De beste
lezer uit de groep gaat de strijd aan met de
andere groepen. Zo komt er een
schoolkampioen tevoorschijn.
Onze schoolkampioen gaat meedoen aan de
Almeerse voorleeswedstrijd. Win je daar, dan is
er een provinciale en landelijke wedstrijd. Maar
eerst dus in de groep. Veel leesplezier en wij
zijn benieuwd wie de Flierefluiter gaat
vertegenwoordigen.
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29 nov.
Kinderbuurt
bingo (externe
organisatie)
Do. 5 dec.
Continurooster
i.v.m. SINT
bezoek.
Leerlingen 14.00
uur uit.
Ma. 9 dec.
School versieren
voor de kerst

