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de training. Binnenkort ontvangen
de ouders groep 7A een uitnodiging
voor deze bijeenkomsten.

Rapportgesprekken
Zoals eerder in de jaarkalender is vermeld zijn
in de week van 15 t/m 19 februari onze
rapportgesprekken. Via de leerkrachten zult u
uitgenodigd worden om in te tekenen op één
van de middagen voor een 10 minuten gesprek.

Vanuit de Ouderraad
We zijn als ouderraad alweer druk
bezig met een invulling geven aan de
komende activiteiten in de tweede
helft van het schooljaar. De laatste
weken van 2015 liggen alweer
achter ons. We waren druk met de
organisatie van Sinterklaas en kerst.
Wat hebben de kinderen er
wederom van genoten! Om even
een beeld te krijgen: In totaal
hebben we € 2.400,00 aan deze
activiteiten uitgegeven.
Om ook de komende activiteiten te
kunnen blijven betalen, zouden wij
willen vragen aan diegenen die nog
geen vrijwillige ouderbijdrage
hebben overgemaakt, dit alsnog te
doen. Voor vragen over de
ouderbijdrage of een regeling
hiervoor kunt u e-mailen naar:
or@flierefluiter.asg-almere.nl.
Alvast bedankt namens de kinderen!

Oproepje voor schaakborden
Voor de Uithof zijn wij op zoek naar
schaakborden met de daarbij behorende
schaakstukken. Heeft u thuis nog een
schaakbord welke u niet meer gebruikt, zou u
deze willen doneren aan de school? Deze kunt u
bij juf Simone of juf Annemieke inleveren. Wij
zijn er erg blij mee! Alvast bedankt!

Theatermiddag
De theatermiddag van de groepen 1/2A en 6A
vindt plaats op vrijdagmiddag 19 februari.
Starttijd: 13.20 uur.
De ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden
van deze groepen zijn van harte welkom om te
komen kijken.
We hopen u daar te zien!

Een nieuw jaar betekent ook een
nieuw begin! Ook voor ons als
ouderraad: we hebben 4 nieuwe
enthousiaste ouders erbij gekregen,
die ons komen versterken. Welkom!
We zijn als ouderraad nu in totaal
met tien leden.
Dit is een leuke groep mensen die
met veel plezier activiteiten
organiseren voor uw kinderen.
Binnenkort stellen wij ons
persoonlijk aan u voor op
Basisschoolnet en op de website.
We krijgen namelijk een eigen groep
op basisschoolnet. Informatie
hierover volgt. Ook zullen we dit jaar
een bijeenkomst voor u organiseren!
U kunt dan aansluiten bij de
jaarvergadering waar alles wordt
besproken. Zo kunt u horen wat de
organisatie van bepaalde activiteiten

Triest bericht
Begin van de week is de vader van juf Saskia
overleden. Wij condoleren juf Saskia met dit
verlies en wensen haar en haar familie veel
sterkte.
Groep 7 van juf Liesbeth
Half februari gaat de training van Oké op school
van start in groep 7A. De leerlingen zullen zes
weken een Oké op school training volgen. Voor
de ouders van deze groep worden twee
ouderavonden georganiseerd. In de eerste
avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van
www.deflierefluiter.nl
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Citotoetsen
18 t/m 28 januari

29 jan en 1 febr
Studiedagen
Alle leerlingen
vrij.
2 febr
MR
19 febr.
Theatermiddag
1/2 A en 6 A
26 febr.
Theaterochtend
5A en 8C
Voorjaarsvakantie
26 febr om 12.00
uur tot en met 4
maart.
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Inhoudt, wat we allemaal doen en waarom we u
als hulpouders hard nodig blijven hebben voor
alle activiteiten.
Over deze jaarvergadering wordt u t.z.t.
geïnformeerd. Mocht u op dit moment al vragen
hebben aan de ouderraad, aarzel dan niet
contact met ons op te nemen via het hierboven
gemelde mailadres.

Citotoetsen
18 t/m 28 januari

29 jan en 1 febr
Studiedagen
Alle leerlingen
vrij.

Schoolfruit
Mandarijn, peer en appel staan op het menu
voor de volgende week.
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