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Ouderavond groep 7a
Maandagavond hebben wij een extra
ouderavond gehad voor groep 7A.
Onder leiding van Oké op School
hebben ouders aan de hand van
stellingen uit onze onderwijspraktijk
met elkaar van gedachte gewisseld.
Ouders en school hebben dit zeer
positief ervaren.

Inschrijven van nieuwe leerlingen
Wij hebben uw hulp nodig.
Het zal u niks verbazen dat wij intern met de
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar
bezig zijn. Om de juiste afwegingen te kunnen
maken is het voor ons fijn om te weten welke
nieuwe leerlingen wij het volgende schooljaar
mogen verwelkomen. Broertjes en zusjes van
drie jaar die volgend schooljaar bij ons op school
starten hebben wij graag in beeld. Wordt uw
kind voor 1 oktober vier jaar dan nodigen wij u
graag uit om een intake gesprek te plannen via
juf Karin. Wordt uw kind na 1 oktober vier jaar
dan horen wij dit graag voor 15 april. Een intake
wordt dan na de zomervakantie gepland
afhankelijk van het tijdstip waarop uw kind vier
wordt.

Schoolvoetbal
Op woensdag 9 maart gaat het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van
start. Onze jongens van de groepen 7
en 8 hebben de aftrap van dit
sportieve toernooi om 14.00.
Voor veel teams wordt er nog
gezocht naar enthousiaste coaches.
Meld u aan bij de leerkracht van uw
kind.
Kijk voor meer informatie zoals o.a.
het speelschema en de teamindeling
op de Flierefluitersite onder het

Excursies
Vanuit ons VierX Wijzer programma hebben wij
verdeeld over acht leerjaren diverse excursies,
musea en concertbezoeken gepland. Welke
groep wanneer gaat en hoe kan per leerjaar of
groep verschillen. Natuurlijk zorgen wij dat over
de acht jaren er een evenredige verdeling
plaatsvindt. De meeste uitstapjes hebben
namelijk een educatief doel.

kopje Sport.
Voorjaarsvakantie
Wij wensen iedereen een hele fijne
voorjaarsvakantie. Tot maandag 7
maart.

Concertbezoek Neogroepen.
De Neogroepen 4, 5 en 6 gaan op maandag 21
maart naar het concert Machtige Muziek! De
musici van het Nederlands Philharmonisch
Orkest begeleiden de leerlingen op een
spannende muzikale ontdekkingstocht op zoek
naar mooie muziek.
De neogroepen 7 en 8 gaan op dinsdag 7 juni
naar het concert Peer Gynt van de welbekende
componist Edvard Grieg.
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Voorjaarsvakantie
26 febr om 12.00
uur tot en met 4
maart.
9 maart
Luizenpluizen
21 maart
Neogroep 4,5,6
naar het
Concertgebouw
Amsterdam
25 t/m 28 maart
Paasvrij

