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Vanuit Broodje Knapzak
Gezocht: leuke collega
Informatieavonden groepen 1 t/m 6
Dit jaar maken wij een splitsing in de
informatieavonden voor de groepen 1 t/m 6
Neo 1 en de groepen 7, 8 en Neo 2.
De informatieavond voor de bovenbouwgroepen worden gepland nadat de leerkrachten
informatie hebben ontvangen van en over onze
VO-scholen.
Vandaag hebben de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 6 de tijden opengezet op
Basisschoolnet. U krijgt de mogelijkheid om in te
tekenen voor twee rondes. De informatieavond
wordt in principe gehouden in de groep van uw
kind.
De eerste ronde is van 18:30 uur tot 19:15 uur.
De tweede ronde van 19:15 uur tot 20:00 uur.

(M/V)
Vind je het leuk om met kinderen te
werken? Ben je creatief en wil je de
kinderen tijdens hun lunchpauze een
leuke tijd bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons overblijfteam!
Wij zijn per direct op zoek naar
2 nieuwe collega’s om ons team op
het hoofdgebouw compleet te
maken.
1. op de dinsdag, donderdag en
vrijdag
2. op de vrijdag

Telefoonnummer van de Uithof.
Op dit moment maken wij op de Uithof gebruik
van ons 06-nummer.
Ziekmelden van de leerlingen van de Uithof kan
via 06-52482090 en via
ziekmelden@flierefluiter.asg-almere.nl

Als TSO (overblijf) medewerk(st)er
ben je verantwoordelijk voor een
goed verloop tijdens
het overblijven van de kinderen. De
werktijden zijn van 11.45 uur – 13.15
uur.
Wij verwachten van een TSO
medewerk(st)er o.a.:
-een positieve houding;
-een geduldig karakter;
-een actieve houding tijdens het eten
en spelen van de kinderen;
-een flexibele, maar vooral
vriendelijke houding t.o.v. de
kinderen, ouders, leerkrachten en
collega's.

Oproep biebouders.
Op de Flierefluiter hebben wij bevorderen van
het leesplezier hoog in ons vaandel staan. Onze
kinderen kunnen elke dag gebruik maken van de
bibliotheek. Echter……Wij hebben jullie hulp
hard nodig! Op beide locaties hebben wij een te
kort aan biebouders. Wie komt ons helpen om
de bieb optimaal te laten functioneren? Een half
uurtje in de week en wij zijn uit de brand.
Openingstijden van de bieb zijn van 8.30 tot 9.00
uur. Aanmelden bij Madelon op de Uithof of bij
Karin op de Bosgouw.

www.deflierefluiter.nl

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
-het klaarzetten van de tafels en
stoelen voor de kinderen;
-het toezichthouden op de kinderen
tijdens het eten en (buiten) spelen;
-het opruimen en netjes achterlaten
van de gebruikte ruimtes en
materialen.

/
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1 sept
Informatieavond
Groepen 1 t/m 6
7 t/m 11 sept
Ouder
gesprekken
18 sept
schoolreisje
groepen ½
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
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Voor de werkzaamheden wordt een
vrijwilligersvergoeding betaald.
Iedere TSO medewerk(st)er moet een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Wij zorgen
voor het aanvraagformulier en
vergoeden de kosten voor het verkrijgen van dit
document.

1 sept
Informatieavond
Groepen 1 t/m 6

Heb je naar aanleiding van deze advertentie nog
vragen of lijkt het je meteen leuk om ons
team te komen versterken? Stuur dan een
berichtje via Basisschoolnet naar Silvia van
Diggelen of Lesley Hoving, of meld je bij Karin
Meijer (administratie), dan neemt een van ons
z.s.m. contact met
je op.

7 t/m 11 sept
Ouder
gesprekken
18 sept
schoolreisje
groepen ½

Lesley Hoving & Silvia van Diggelen
Coördinatoren “Broodje Knapzak”

www.deflierefluiter.nl

24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
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OPROEP LUIZENPLUIZERS!
Beste ouders/verzorgers, opa’s en oma’s,
Ook in het schooljaar 2015/2016 zal, net als onze (klein)kinderen, ook de
hoofdluis weer naar school gaan.
Uiteraard willen wij er alles aan doen om deze ongewenste beestjes buiten
de deuren van onze school te houden, maar daar hebben wij uw hulp bij
nodig!
Eén keer per maand vindt er op school een luizencontrole plaats. Dit
gebeurt op de 1e woensdag ochtend van de maand. Om deze controle zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen, moeten op deze dag alle groepen
tegelijkertijd gecontroleerd worden.

Met uw hulp kan er veel sneller en efficiënter gepluisd worden
en zou het maar maximaal een half uurtje per maand van uw
tijd kosten. Uw hulp is echt van onschatbare waarde!
Daarom zijn we op zoek naar serieuze, enthousiaste ouders, opa’s, oma’s
die zich aan willen sluiten bij ons luizenpluisteam.
Wilt u ons gedurende het schooljaar helpen om de school luisvrij te
houden en bent u in de gelegenheid om op de 1e woensdag ochtend van
de maand te komen luizenpluizen, meld u zich dan aan op onderstaand email adres o.v.v. eigen naam, e-mail adres en de naam, locatie en groep
van uw (klein)kind(eren).
herbertenlesley@kpnplanet.nl
De eerstvolgende luizencontrole zal plaatsvinden op Woensdag 2
september 2015!

Al vast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Lesley Hoving
Coördinator luizenpluisteam o.b.s. de Flierefluiter

