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Dus heeft u interesse meldt u snel
aan via :
medezeggenschapsraad@flierefluite
r.asg-almere.nl
Met vriendelijke groet, De
Medezeggenschapsraad

Kamp groepen 8
Woensdagochtend zijn de groepen 8 op de fiets
vertrokken naar Ermelo, waar zij een geweldig
kamp (met drukke planning) tegemoet gingen.
In de avond werden de leerlingen verrast door
het bezoek van een groep leerkrachten.
Na het eten veranderde de gemeenschappelijke
ruimte tot een waar “Casino” waar de kinderen
allerlei spellen konden spelen onder leiding van
de leerkrachten die zeer fanatiek bleken te zijn.


Schoolplein:
Zoals u misschien al heeft gezien zijn
Meester Theo en Jurgen (een leerling
uit groep 8) begonnen met het
verven van het schoolplein. Het
voetbalveldje voor de kleuters is
bijna klaar!
Schilderen is niet meester Theo’s
grootste talent, dus wilt u hem
helpen om een verkeersplein aan te
brengen, kom dan even bij hem
langs?

Vandaag zijn onze achtste groepers na een
bezoek aan het Dolfinarium weer huiswaarts
gekeerd. Wij hopen dat zij een leuk en
memorabel kamp hebben gehad waar zij nog
jaren met plezier aan terug zullen denken!

17 juni
Schoolreisje 3, 4
en Neo 1
4 juli
Leerlingen vrij
5 t/m 8 juli
Lustrum week
11 en 12 juli
Eindmusical
groep 8
14 en 15 juli
leerlingen vrij

Neo naar
Nieuwlandmuseum
Van Liselotte Volmer en Evelien
Angenent neo1

Oproep van de Overblijf
In de bijlage treft u een brief van de overblijf.
Zij willen het financiële jaar voor de vakantie
gaan afsluiten. U begrijpt de oproep. Zorgt u dat
zij dit kunnen doen? Alvast bedankt.

Naar het Nieuwlandmuseum in
Lelystad.
We waren in het Nieuwlandmuseum
omdat we project Nederland
hebben. Ik vond schatgraven het
leukst. Ik had een oud ridderding
gevonden. En we gingen ook naar
een soort waterspeeltuin. We
konden daar dijken bouwen, zelf een
polder ontwerpen, bellen blazen,
spellen doen om de Afsluitdijk te
maken, een meneer laten badderen,
golven maken, een brug bouwen,
een dam bouwen en nog veel meer.
We gingen ook botten opgraven met
een schepje en een kwast . Het ging
ook vaak neponweren. Dat was
grappig. We hadden ook skeletten
gevonden. Ikzelf had een zwaard
gevonden.
Jammer dat we weg moesten. Dag!!

OPROEP MR
Afgelopen weken hebben we een oproep
geplaatst voor nieuwe MR leden voor de
oudergeleding.
Er waren 3 MR leden aftredend waarvan zich er
2 herkiesbaar hebben gesteld.
Dus voor de bezetting van volgend jaar zijn wij
nog hard op zoek naar één ouder die wil
plaatsnemen in de MR.
Op onze vorige oproepen hebben wij helaas
geen reacties ontvangen.
Het is van belang van ouders en kinderen dat de
MR goed kan functioneren en uw belangen kan
behartigen.
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18 juli t/m 26
augustus
zomervakantie
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Vogelexcursie groep 7
Wat heb je nodig voor een geslaagde excursie
naar de Oostvaardersplassen?
- Mooi weer
- Verrekijkers
- Een groep behulpzame ouders (onze
dank is groot!)
- Een klas vol gemotiveerde kinderen.
- Vogels
Hoewel de vogels soms ontbraken heeft groep
7B een ontzettend leuke excursie gehad in de
Oostvaardersplassen.

17 juni
Schoolreisje 3, 4
en Neo 1
4 juli
Leerlingen vrij
5 t/m 8 juli
Lustrum week
11 en 12 juli
Eindmusical
groep 8
14 en 15 juli
leerlingen vrij
18 juli t/m 26
augustus
zomervakantie
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Bosgouw 235
1352 GW Almere
Postbus 50132
1305 AC Almere
Tel: 036-5312332

Almere, juni 2016

Betreft: afsluiting boekhouding TSO/overblijf

Beste ouders/verzorgers,
I.v.m. de afsluiting van onze boekhouding voor dit schooljaar willen wij iedereen die
gebruik maakt van onze TSO Broodje Knapzak (overblijf) vriendelijk verzoeken het
verschuldigde bedrag tot aan de zomervakantie, welke al op donderdag 14 juli
begint, vast vooruit over te maken op ons IBAN rek.nr. NL71 INGB 0001907896
t.n.v. ASG inzake Flierefluiter “ Broodje Knapzak” o.v.v. de naam en groep van uw
kind(eren). Op deze manier hoeven we dit schooljaar niet negatief af te sluiten.
De kosten voor de overblijf bedragen € 2,50 per kind per dag. Eventuele ADV-dagen
staan op de schoolkalender. U kunt dus zelf eenvoudig uitrekenen wat het totale
bedrag tot aan de zomervakantie nog zou moeten zijn.
Strippen waar eventueel toch geen gebruik van gemaakt worden in deze laatste
periode blijven uiteraard staan voor volgend schooljaar!
Mocht u nog vragen hebben over het huidige aantal strippen van uw kind(eren) of
andere vragen betreffende de TSO, stuurt u ons dan even een berichtje via
basisschoolnet.nl of schiet ons in de wandelgangen even aan.
De ouders die een “achterstandsbrief” van ons ontvangen verzoeken wij dringend om
het in de brief genoemde bedrag + het verschuldigde bedrag tot aan de
zomervakantie over te maken. Indien wij voor de zomervakantie toch nog een
betalingsachterstand constateren, kan uw kind, zoals op het inschrijfformulier
vermeld staat, aan het begin van het nieuwe schooljaar helaas geen gebruik meer
maken van onze TSO.
Indien u inmiddels betaald heeft en deze brief de betaling gekruist heeft zouden wij
het op prijs stellen als u ons dit zou willen laten weten. Graag horen wij dan van u
welk bedrag u gestort heeft en op welke datum.
Wij bedanken u al vast voor uw betaling.
Met vriendelijke groet,
Silvia van Diggelen en Lesley Hoving
Coördinatoren TSO Broodje Knapzak
Obs de Flierefluiter

