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Veranderingen in de
verdeling van personeel
Na de voorjaarsvakantie zal in de
volgende groepen de verdeling van
de bezetting worden aangepast. In
groep 6B zal juf Marjolein 4 dagen
werken en juf Astrid 1 dag. Groep
7A van juf Liesbeth zal 3 dagen juf
Liesbeth hebben en 2 dagen
meester Dylan. Tot slot zal in groep
8A juf Saskia 3 dagen werken en juf
Astrid 2 dagen. De komende weken
is een overgangsperiode. Ouders
van deze groepen zijn hierover
afgelopen maandag geïnformeerd.
Daarnaast zal juf Katja in groep 5B
en 6A invallen op de dagen dat juf
Dorota of juf Christine niet werken.

Ouderavonden groep 7A
Op maandag 8 februari is er een ouderavond
voor groep 7A. De ouders van deze groep zijn
hier eerder over geïnformeerd. De leerlingen
van deze groep zullen een training van Oké op
School gaan volgen. De training is opgebouwd
uit diverse onderdelen. Tijdens deze avond zal
hier verder op ingegaan worden. Wij gaan ervan
uit dat alle ouders van de leerlingen hierbij om
19.30 aanwezig zullen zijn in het lokaal van
groep 7A. Deze avond is niet bedoeld voor de
kinderen. Wij zorgen voor koffie en thee

Theater bezoek
De groepen 7 en 8 zijn afgelopen
dinsdag op de fiets naar de
schouwburg van Almere geweest.
Heel aandachtig hebben de
kinderen een ruim uur naar het
toneelstuk Koning Arthur gekeken
en geluisterd. Onze groepen
hebben zich keurig gedragen. Iets
om trots op te zijn!

Schoolfruit:
Volgende week krijgen we:
Snoeptomaatjes, bloedsinaasappel en kiwi.

Ziekte en vervangen
Helaas gaat de griepgolf niet aan de Flierefluiter
voorbij. Tot nu toe wisselen collega’s elkaar af,
of plannen ze het ziek zijn in de weekenden of
op hun niet werkdagen. Dit gaat niet op voor juf
Ankie die deze week onverwachts geopereerd
moest worden. Het bleek toch geen griepje te
zijn. Haar Ib werkzaamheden proberen wij zo
goed mogelijk op te vangen en te verdelen,
zodat het werk niet te veel opstapelt. Natuurlijk
wensen we haar sterkte met het herstel.
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8 febr.
Ouderavond
groep 7A juf
Liesbeth
12 febr.
Theatermiddag
3B en 5B
19 febr.
Theatermiddag
1/2 A en 6 A
22 febr.
Ouderavond
groep 7 A
26 febr.
Theaterochtend
5A en 8C
Voorjaarsvakantie
26 febr om 12.00
uur tot en met 4
maart.

