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eerste kind uit het gezin €32,50,
tweede kind uit het gezin €30,00
en elk volgende kind bij ons op
school €27,50.
Alvast bedank
Ook deze week ziektegolf
We hebben ook afgelopen week te maken
gehad met een ziektegolf binnen De
Flierefluiter. Juf Ellen, juf Katja, juf Ankie,
meester Dylan, Juf Marjolein en juf Ilja
waren ziek. Gelukkig hebben we het
opnieuw gered, met dank aan onze flexibele
leerkrachten die naast de eigen groep ook
de zorg voor de andere groepen op zich
namen.

Schoen zetten op school
Sinterklaas is bijna in het land en
we hopen dat hij ook de
Flierefluiter komt bezoeken.
Dinsdag 24 november mogen alle
kinderen in de klas hun schoen
zetten. Wij willen u vragen uw
zoon of dochter te helpen
herinneren vóór die datum een
schoen mee naar school te
nemen. Woensdag 25 november
gaan wij om 08.30 uur, met alle
kinderen van de klas, tegelijk het
lokaal in. Zou de rommelpiet dan
een presentje in de schoenen
hebben gestopt?

Studiedag
Woensdag hebben de teamleden studiedag
en zijn alle leerlingen vrij. In de middag is
een lezing voor alle leerkrachten die
werkzaam zijn op de scholen in Almere
Haven. Passend Onderwijs in de Wijk
organiseert een themamiddag Gedrag
waarbij Peter Teitler gastspreker is. We
hopen op een inspirerende dag!

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

Schoolfruit
Komende week kunnen we
wederom lekker genieten van
fruit. De kinderen krijgen dit keer
tomaat, appel en banaan. We
willen u er wel op attent maken
dat vanaf volgende week het fruit
uitgedeeld wordt op woensdag,
donderdag en vrijdag. De andere
dagen zal u zelf voor een gezond
10-uurtje moeten zorgen voor uw
kind.

Sinterklaas

Vandaag is de school versierd voor de komst
van de Sint in Nederland. Hierbij willen wij
de ouderraad en hulpouders bedanken voor
de inzet. Denkt u ook nog even aan de
vrijwillige ouderbijdrage die we hard nodig
hebben voor de inkopen voor onder andere
dit feest? Uit betrouwbare bron hebben wij
vernomen dat er slechts 22% is binnen
gekomen…….
De Ouderraad heeft een eigen rekening
namelijk: NL77INGB0001994118 t.n.v. Ateam OBS de Flierefluiter. Bij het
overmaken van uw gift graag vermelding van
de naam van uw kind en de groep. Voor het
www.deflierefluiter.nl

18 nov.
Studiedag alle
leerlingen vrij

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.

