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zitten…. Leerling, ouders,
leerkracht! Zóó’ belangrijk..! Als dat
goed lukt, dan kom je er wel met
elkaar!!
En natuurlijk met heel veel ouders al
die jaren fantastisch samengewerkt
…. Met lezen en rekenen…creatieve
middagen…. Sint en Kerst en last
but not least de musicals en
schoolkampen!!! Dank aan al die
ouders, voor de helpende handen en
de gezelligheid!
Collega’s…. Ook collega’s kwamen
en gingen, en bij zovelen was er
altijd een open deur voor support,
collegiale consultatie, begrip,
gezelligheid en.. dikke pret! Heb me
altijd ongelooflijk gesteund gevoeld
door hen, ook in de soms voor mij
privé moeilijke tijden…
Bij hen houd ik het zeker niet droog
als ik maandag de deur achter me
sluit … Officieel ja, gaat ie dicht, die
deur, maar zeker zal ik soms mijn
neus laten zien en af en toe
bijspringen met toetsen, lezen e.d.
Dus rol ik met wat regelmaat de
gang nog eens door!!
FLIEREFLUITER… het ga je
goed! Alle leerlingen, ouders en
collega’s..
Dank, dank voor al die goede, fijne
jaren!

Brief van juf Julia
30 november….. bijna de eindstreep gehaald!
Komende maandag ben ik (officieel) voor het
laatst op de Flierefluiter.
Na 44 jaar en 4 maanden, waarvan 10 op een
L.O.M.school in Hilversum en de overige jaren
op de Flierefluiter, mijn pensioengerechtigde
leeftijd bereikt!
Meer dan 34 jaar werkte ik bij jullie allen.
Verkassen…? Ik heb er wel eens aan gedacht,
maar voelde me hier toch altijd zo op mijn plek
dat het er uiteindelijk nooit van gekomen is!
Natuurlijk was er wel eens wat… Verdrietige
dingen zijn er gebeurd, hele verdrietige zelfs,
maar daar stonden zoveel gezellige, goede, fijne
tijden tegenover, dat die mij elke keer weer
deden besluiten toch hier te blijven. Genoemd
moeten ook zeker worden de laatste jaren dat ik
toch niet meer alles kon wat ik zou willen qua
“lijf en leden” …. Maar dankzij de hulp van
velen kon ik toch…
zittend…scharrelend…rollend… mijn “ding”
blijven doen!
Leerlingen….. ze kwamen en gingen in alle
soorten en maten… lieve, boze, leuke, dwarse,
grappige, puberale, geweldige… van sommigen
nam ik afscheid met (stiekem) tranen in de ogen
en ja, ook wel met een zucht van opluchting
(meestal deden die leerlingen dat dan ook!!).
Maar wat zal ik al die koppies zeker missen!!
Ouders…… De samenwerking tussen leerkracht
en ouders wat betreft gedrag en prestaties van
hun zoon/dochter was en is nog steeds net zo
belangrijk als 40 jaar geleden! Op één lijn
www.deflierefluiter.nl

Juf Julia
Juf Julia
Zoals u net gelezen hebt is maandag
de laatste werkdag van onze Juul.
Als team nemen wij afscheid van
een bevlogen, enthousiaste en
toegewijde collega, met een groot
hart voor ons allen. Julia is bijna bij
het begin op onze school komen
werken en is zeer vergroeid met
haar Flierefluiter. Van haar laatste
echt eigen groep heeft ze in juni
afscheid genomen. De laatste
maanden heeft ze ons op allerlei
manieren bijgestaan. Julia, wij zullen
je missen! Op verzoek van juf Julia
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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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vrijwillige bijdrage vragen voor
diverse activiteiten die zij in
samenspraak met de school
organiseren voor de kinderen. Wij
hopen hierbij dat elke ouder binnen
zijn of haar mogelijkheden gehoor
aan geeft. In de bijlage treft u een
verdeling aan hoe vorig jaar de
inkomsten zijn ingezet. Als de
ouderraad minder ontvangt
betekent dit dat bepaalde
activiteiten soberder zullen
plaatsvinden of worden afgelast.

nemen wij in teamsetting afscheid van haar
werkzame carrière. Mocht u haar maandag nog
even persoonlijk gedag willen komen zeggen,
dan kan dat natuurlijk altijd.

Sinterklaas,
Vrijdag 4 december verwachten wij Sint en de
Pieten op de Flierefluiter.
Alle leerlingen van de gehele Flierefluiter (beide
locaties) komen op het schoolplein van de
Bosgouw bijeen om de Sint welkom te heten.
Natuurlijk verzamelen wij eerst binnen. De
leerkracht van uw kind zal aangeven waar het
verzamelplekje voor de Uithof-groepen zullen
zijn.
De groepen 3 en 4 zullen de hele dag op het
hoofdgebouw blijven.
De groepen 1 /2d, 5b en 6b gaan terug naar de
Uithof waar de Sint de kleuters een bezoek
brengt.
Let op! Vrijdag 4 december hebben wij
continurooster. We zijn dan om 14.00 uur uit. De
kinderen van de groepen 3 en 4 Uithof moeten
dan ook op de Bosgouw opgehaald worden.
Denkt u eraan om zelf de naschoolse
kinderopvang te informeren over de gewijzigde
eindtijd en locatie?

Rijksmuseum groepen 8
Nog even ter herinnering. A.s.
donderdag gaan de groepen 8 naar
het Rijksmuseum. Denkt u er aan
dat ze dan continurooster hebben?
De verwachting is rond half 3 weer
terug op school te zijn.

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.

Fruit van de week
Deze week Kiwi, mandarijn en appel.

Ouderbijdrage
Deze week ontvingen wij een vraag over de
ouderbijdrage. Waarom staat er vrijwillige
bijdrage en is deze dan niet verplicht? Als de
bijdrage verplicht is dan ontvangt de school toch
meer geld? De ouderbijdrage is een vrijwillige
bijdrage die bij de wet zo geregeld is. Als
openbare school mag de ouderraad een
www.deflierefluiter.nl
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Uitgaven 2014
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Musical

Hierbij een overzicht over de uitgaven van de ouderbijdrage 2014:
Voor Sinterklaas is € 2.000,- uitgegeven.
Hiervan worden cadeautjes, pepernoten, schoencadeautjes, versiering voor de school, een 10 uurtje
op 5 december en nieuwe accessoires voor sint en pieten (zoals schmink, kragen, pakken etc.)
gekocht.
Voor kerst is € 1.250,- uitgegeven.
Hiervan worden cadeautjes en nieuwe kerstbomen en versiering gekocht. Daarnaast wordt er een
kerstmankostuum gekocht en wordt er (een deel van) de kerstmarkt van bekostigd.
Voor het lenteontbijt is € 250,- uitgegeven
(Hierbij wordt er van uit gegaan dat het schoolontbijt door Theo op tijd besteld kan worden; is dit
niet het geval, zullen deze kosten aanzienlijk hoger liggen).
Van het uitgegeven bedrag worden eieren, brood, beleg, drinken en paaseieren gekocht.
Voor sportdagen is € 150,- uitgegeven.
Hiervan worden drinken, fruit en koek gekocht.
Voor Lief en leed is € 200,- uitgegeven.
Hiervan worden bloemen en/of kaarten voor langdurig zieke leerkrachten en bijzondere
gelegenheden (huwelijk, geboorte, uitvaart) van leerkrachten en/of ouders gekocht.
Voor de eindmusical is tot slot € 250,- uitgegeven.
Hiervan worden drankjes en lekkers gekocht voor de eindmusical van groep 8.

