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Berichtje
van Femke, onze stagiare.
Fout Fout Fout!!
Het lijkt gewoon niet zonder foutjes te kunnen,
maar het is gelukt om in het overzicht een foutje
te maken en wel in het overzicht van de
studiedagen en vakanties schooljaar 2014- 2015.
De juiste startdatum voor de voorjaarsvakantie
is 20 februari en niet 16 februari. Gelukkig wel
nog op tijd om te voorkomen dat alle
wintersportvakanties geboekt zijn .
Sorry voor het ongemak.

Beste medewerkers, ouders en
kinderen van De Flierefluiter,
Vandaag, 2 juli, is mijn laatste dag
van mijn stage op De Flierefluiter. Ik
wil jullie allemaal heel hartelijk
bedanken voor de leerzame tijd die
ik met jullie heb doorgebracht. Jullie
gaven antwoord op mijn vragen,
lieten me meekijken in jullie lessen,
voerden gesprekken en zorgden
ervoor dat ik me helemaal thuis ging
voelen. Ik vind het gewoon jammer
dat het alweer afgelopen is.
Ik heb veel geleerd, dank jullie wel
en wellicht tot ziens!
met hartelijke groet,
Femke

Nieuwe schooljaar
Voor groep 7 hebben we geschoven in ons team.
Juf Liesbeth van Galen staat het volgende jaar
voor groep 7B. De andere groep 7A is voor juf
Jannie en juf Saskia. Voor onze Neo1 groep zal
juf Lucienne blijven op de donderdag en de
vrijdag naast juf Annick. Wij zijn blij dat wij nog
voor de vakantie in staat zijn u dit te kunnen
melden.

Vakantie
Wij wensen alle kinderen en ouders
veel plezier de komende
vakantieperiode en zien jullie
allemaal graag weer gezond en wel
terug op 18 augustus.

Musicals en afscheid
Twee avonden met musicals. Wat een groot
succes en wat mooi om te zien met hoeveel
plezier hieraan gewerkt is. Wij wensen alle
groep acht leerlingen veel succes en plezier op
hun nieuwe school.
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Zomervakantie
3 juli laatste
schooldag
1e schooldag
18 augustus

