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geinformeerd over deze op handen
zijnde wissel.
Door deze wissel denken wij meer
gebruik te kunnen maken van specifieke
kwaliteiten en talenten van beide
leerkrachten voor deze groepen.

Kerst op de Flierefluiter,
Deze periode wordt er natuurlijk in alle groepen
gewerkt aan de komende kerstfestiviteiten.
Leraren bereiden een kerstmusical voor de
kinderen voor. De leerlingen maken
kerstwerkjes en leren allerlei liedjes aan zodat
ook zij een onderdeel vormen van het
musicaldecor. Donderdag 19 december is vanaf
16.30 een echte buurtkerstmarkt op ons
schoolplein.
Een overdekte kerstmarkt met echte kramen en
diverse activiteiten. Komt allen en neem je
buren mee. Voor het diner van de kinderen
kunnen de gerechten om 17.20 naar de klas
worden gebracht. (zie brief 6 december)
Het kerstdiner voor de kinderen start om 17.30
in de groep en duurt tot 19.00 uur. Tijdens het
diner sluiten wij onze deuren om zo samen met
de kinderen ons kerstfeest te vieren. Voor de
ouders is er de mogelijkheid om gezellig op de
markt te vertoeven.
Vrijdag 20 december hebben wij gewoon de
hele dag school.

Pietcasso voor de Filipijnen
Beste ouders, bij deze het behaalde
bedrag voor giro 555. Net alle munten
ingeleverd bij de bank en we kunnen
Giro 555 blij maken met 230 euro!
Alle kinderen die mooie “Pietcasso’s”
hebben getekend bij deze héél, héél
hartelijk bedankt! Sommige kinderen
hebben zelfs extra gegeven uit hun
eigen spaarpot! Dat mag toch nog wel
even extra worden vermeld! We hopen
dat deze bijdrage een heel klein beetje
kan helpen in de getroffen Filipijnen.
Dank jullie allemaal!
De juffen van de bovenbouw

Playground Haven,
Een dochter voor juf Astrid

(zie ook de bijlage)
In de kerstvakantie heeft Playground
Haven een leuk activiteitenprogramma
samengesteld. Doordat de feestdagen
midden in de week vallen hebben zij
activiteiten op maandag 23 december
en vrijdag 3 januari. De activiteiten zijn
gericht op kinderen van 6-14 jaar,
waarbij geldt dat het lasergamen op
maandag enkel voor 8+ is. Uiteraard zijn
de activiteiten gratis!

Dinsdag 10 december is Tess geboren. Wij
feliciteren juf Astrid en haar man met hun
tweede dochter.
Eerder meldde ik in het Flierefluiternieuws over
twee nieuwe zwangere juffen. Van juf Marije
wist u het al en de tweede juf is: juf Tessa.
Beide leerkrachten verwachten in mei hun
tweede kindje.

Michael Buth
Stichting de Schoor

Personele wissel bij de NEO groepen
Na de kerstvakantie ruilen juf Liesbeth en
meester Roy van NEO-groep. De ouders en de
leerlingen van beide groepen zijn deze week
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