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Theaterochtend
Vanochtend traden groep 1/2c en 8a
samen op tijdens de theaterochtend.
Wat was het druk, goed om te zien.
Gezamenlijk speelden ze een
sprookje dat door een foutje van de
droomfeeën helemaal in het
honderd liep. Roodkapje ging wat
drinken met Ali Baba en de Wolf
strooide broodkruimels, Prinsen
werkten zich in het zweet voor
Sneeuwwitje en zo kwamen er nog
een aantal sprookjes voorbij. Wat
leuk om de kinderen van groep 8
samen te zien werken met de
kleintjes uit groep 1/2.
Veel ouders hebben foto’s gemaakt
tijdens de voorstelling. Wij zouden
het leuk vinden wanneer jullie die
aan Juf Esther versturen, zodat zij ze
weer op de website kan zetten.
Bedankt vast!

Schoolfruit
Deze week zijn wij weer gestart met schoolfruit!
We boffen dat wij opnieuw ingeloot zijn om drie
keer per week de kinderen tijdens het 10-uurtje
schoolfruit te kunnen geven.
Volgende week kunnen we genieten van een
banaan, mandarijn en appel.

Pensioen
Juf Julia gaat eind van deze maand met
pensioen. Na vierenveertig dienstjaren en vier
maanden mag Julia gaan genieten van haar vrije
tijd. Juf Julia staat deze maand niet meer voor
een groep leerlingen en ze zal alleen nog buiten
de groep werkzaam zijn. Een officieel afscheid
via de Nieuwsbrief volgt eind deze maand
waarin we haar in het zonnetje zullen gaan
zetten.

13 nov.
Sintversiermiddag
13.15 tot 16.00
OR en
hulpouders
18 nov.
Studiedag alle
leerlingen vrij
Do. 3 dec.
Groepen 8 naar
Rijksmuseum

Herhaling oproep
hulpouders Sint.
Voor het grote Sinterklaasfeest zijn
we op zoek naar ouders, opa’s en/ of
oma’s die de ouderraad willen
helpen met knutselen voor het
versieren van de beide gebouwen.
Bent u beschikbaar op woensdag 11
november van 10.00 uur tot 12.00
uur en wilt u graag helpen met
knutselen? Laat dit dan weten aan
de leerkracht van uw zoon of
dochter. Zij geven het dan door aan
de ouderraad. De versieringen
maken we op de Bosgouw en die
verdelen we later over beide
locaties. Met z’n allen willen wij de
school in een mooi Sinterklaasjasje
steken op 13 november van 13:1516:00 uur en ook dan kan de
ouderraad goed de hulp van ouders
en grootouders gebruiken.

Ziektegolf
We hebben afgelopen week te maken gehad
met een ziektegolf binnen De Flierefluiter. Juf
Ellen, juf Marissa, juf Ineke,juf Katja en juf Julia
waren ziek. Gelukkig hebben we het gered met
dank aan onze flexibele leerkrachten, ib-er en
leerlingen.

Voorstelling
De leerlingen van de groepen 1 en 2 waren
toeschouwer bij een voorstelling van
theatergroep Smaug. Lilian Windt betrok de
leerlingen in het verhaal met haar poppenspel.
Joris de olifant reisde naar Bananeneiland en
beleefde heel wat stoute momenten.
www.deflierefluiter.nl

11 nov.
Knutselochtend
aankleding
gebouwen.
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4 dec.
Sinterklaasfeest
Continu- rooster
Leerlingen om
14.00 uur vrij
Woe. 9 dec.
Groepen 6 naar
Stedelijk
Museum
Di. 15 dec.
Groepen 7 naar
Rijksmuseum
18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.
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Museumbezoek groepen 6, 7 en 8.
De groepen 6 gaan op woensdag 9 december
naar het Stedelijk Museum. Ze vertrekken ’s
ochtends om 9.15 uur.
Verwachte aankomsttijd bij school is 13.15 uur.
Dat betekent dat ze die dag dus later uit zullen
zijn dan normaal.

11 nov.
Knutselochtend
aankleding
gebouwen.
13 nov.
Sintversiermiddag
13.15 tot 16.00
OR en
hulpouders

De groepen 7 gaan op dinsdag 15 december
naar het Rijksmuseum.
Ze vertrekken om 11.00 uur ’s ochtends.
Verwachte tijd terug is 14.30 uur. Dit betekent
dat de kinderen een continurooster hebben en
bij terugkomst naar huis mogen.

18 nov.
Studiedag alle
leerlingen vrij

De groepen 8 gaan op donderdag 3 december
ook naar het Rijksmuseum.
Ze vertrekken om 11.00 uur ’s ochtends.
Verwachte tijd terug is 14.30 uur.
Dit betekent dat de kinderen een continurooster
hebben en bij terugkomst naar huis mogen.

Do. 3 dec.
Groepen 8 naar
Rijksmuseum
4 dec.
Sinterklaasfeest
Continu- rooster
Leerlingen om
14.00 uur vrij
Woe. 9 dec.
Groepen 6 naar
Stedelijk
Museum
Di. 15 dec.
Groepen 7 naar
Rijksmuseum
18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.
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