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Hoe lang het herstel duurt, zal
blijken. Wij hopen natuurlijk dat zij
weer snel van de partij is en
wensen haar veel sterkte.
Gedurende haar afwezigheid
neemt meester Huib de lessen
waar.

Digitale ouderpeiling.
Eens in de drie, vier jaar houden wij onder
de ouders, leerlingen vanaf groep 5 en de
leerkrachten een peiling over allerlei zaken
die belangrijk zijn voor onze school.
Ook dit jaar gaan we peilen en wel gelijk na
de meivakantie tot 16 mei!
De link voor de ouders is:
http://www.comparant.nl/OTPLK5
Toegangscode: FLF2382
In de bijlage van dit nieuws zit verdere
informatie.

Meivakantie
18 april t/m 5 mei

Lente-ontbijt
Wat een leuk begin van de ochtend
vandaag! Alle kinderen op school
om samen te ontbijten. Sommigen
waren zelfs in huispak of pyjama
naar school gekomen. Ook kwam
er een haas en kuiken paaseitjes
uitdelen. Met een volle maag kon
iedereen daarna aan de slag.

Ouderverklaring
Bij de controle van onze administratie bleek
dat wij niet van alle leerlingen de verplichte
ouderverklaring in ons bezit hadden. Vooral
bij de leerlingen van de hogere groepen
ontbraken zij. Verzoek om de blauwe
formulieren die sommige leerlingen hebben
meegekregen in te vullen en bij de
leerkracht in te leveren.
Op de ouderverklaring moet het
opleidingsniveau van de ouders worden
ingevuld. Het opleidingsniveau van de
ouders bepaald het “leerlinggewicht”. Dit
gewicht is weer bepalend voor de
scholengroep waarin wij vallen, voor de
Citonormering en voor de bekostiging vanuit
de Rijksoverheid.

Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni

Fluit er eens uit
De vakantie is met dans ingeluid
tijdens de “fluit er eens uit”. De
groepen waren voor het eerst in
vier groepen verdeeld en dit bracht
een hoop rust. Vele leuke dansen
zijn de revue gepasseerd en er
werd enthousiast meegedaan.
Applaus voor jezelf!

Kamp:
groep 8
7-9 mei
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorleeswedstrijd
21 mei
Avond4daagse
2-5 juni

Verkoop groep 8
Het kan u bijna niet ontgaan zijn,
groep 8 hield een vervroegde
Koningsmarkt. Elke dag werd de
koopwaar aangevuld en wat
hadden de kinderen er een plezier
in. Heel veel leuke spullen zijn van
eigenaar gewisseld en we kijken
erg uit naar het uitje waar ze voor
sparen. Iedereen die is komen
kopen, BEDANKT!

Juf Julia
Berichtje vooral voor de ouders van groep
7a. Een aantal jaren geleden heeft Juf Julia
borstkanker gehad. Nu wordt zij in de
komende vakantie geopereerd om… zoals zij
dit zelf noemt weer “ in balans” te komen.
www.deflierefluiter.nl

Enquête
6 t/m 16 mei
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Boekentips van de week
Onderbouw
Haas en Mol zoeken een uitweg - Hans de Beer
Als Haas wordt aangereden door een vrachtwagen kan
hij niet meer terug naar zijn kant van de snelweg. Hij
heeft een manke poot en loopt niet meer zo snel. De
andere dieren pesten hem daarmee. Gelukkig wil Mol
hem wél helpen. Ze besluiten een tunnel te graven.
Dat valt nog niet mee, maar ze hebben samen veel
plezier. Daar zijn de andere dieren best een beetje jaloers op. Misschien
moeten ze Haas en Mol toch maar helpen...
Middenbouw

Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Enquête
6 t/m 16 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

De spelregels van Floor – Marjon Hoffman
Veertien splinternieuwe, hilarische regels van Floor.
Floor wil graag wereldkampioen worden, maar waarmee
dan? En als haar broer steeds wint met kaarten, zit daar
vast een luchtje aan.

Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Kamp:
groep 8
7-9 mei
Handbal
21 mei

Bovenbouw
Krabbels van Bien - Simone Arts
Bij Bien thuis is alles veranderd, maar daar durft ze niet
over te praten op haar nieuwe school. Ze stort zich liever
op haar geheime feestplan en haar superleuke
overbuurjongen Levi.
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Floren
naar landelijke
voorleeswedstrijd
21 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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