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VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de
zomervakantie weinig lezen, vallen al
snel 1 a 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling, blijkt uit
onderzoek. Blijven lezen in de
zomervakantie is daarom belangrijk
en dat kan heel goed met de gratis
VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. (Te gebruiken van 1 juni
t/m 31 augustus)
Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wat
leuks te vinden. En vanaf 1 juli vind je
ook boeken voor volwassenen in de
app! Op www.vakantiebieb.nl vindt u
een instructiefilmpje en het eerste
hoofdstuk van een aantal e-books.
Wij wensen iedereen alvast een
goede leeszomer.

Welke juf of meester werkt er volgend
jaar op de Flierefluiter en in welke groep.
Groep 1/2 A juf Femke, juf Sherida
Groep 1/2 B juf Simone
Groep 1/2 C juf Marije, juf Christine
Groep 1/2 D juf Lies, juf Jill
Juf Jill zal na de grote vakantie eerst op
zwangerschapsverlof zijn.
Groep 3A juf Bianca
Groep 3B juf Liesbeth, juf Jannie
Groep 4A juf Katja, meester Dylan
Groep 4B juf Esther
Groep 5A juf Dorota, juf Annemieke
Groep 5B juf Saskia, meester Dylan
Groep neo 1 juf Annick, juf Rebekka
Groep 6 A juf Tessa, juf Ellen
Groep 6/7 B juf Nienke
Groep 7A juf Astrid , juf Marjolein
Groep 8 A juf Anne
Groep 8 B juf Laurie
Groep neo 2 juf Marissa.

Schoolreisje kleuters
Na de zomervakantie gaan de
kleuters op schoolreisje. Zij zullen
met de bus gaan op vrijdag 16
september 2016. Het wordt vast
weer een gezellige dag! Zou u het
geld om het schoolreisje te
bekostigen willen overmaken? U
mag 27,50 euro overmaken naar
rekeningnummer
NL71INGB0001907896.
Omdat het schoolreisje in de derde
week na de zomervakantie is vragen
wij nu alvast om deze bijdrage.
Wanneer u een betalingsregeling wil
treffen is dit altijd mogelijk en kunt
een contact opnemen met de
administratie.

Meester Theo gym, juf Renée muziek
De nieuwe groepen 4B,5B, 6A,6/7B zitten op de
Uithof
De andere groepen op de Bosgouw
Vandaag zijn de rapporten meegegaan met de
kinderen. Voor de leerlingen van de nieuwe
groepen 3, 6 en 7 treft u de groepsindeling in de
rapporten aan. Voor alle andere groepen zijn er
nagenoeg geen wijzigingen doorgevoerd.

Een verzoek van de BSO’s
Als er een wisselingen van schooltijden zijn door
excursies, schoolreisje of vrije dagen zou u dit
als ouder zelf willen melden bij de BSO waar u
voor uw kind(eren) gebruik van maken.
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1 juli
Schoolreisje
groep 7 en neo 2
4 juli
Leerlingen vrij
5 t/m 8 juli
Lustrum week
8 juli
BBQ lustrum
11 en 12 juli
Eindmusical
groep 8
14 en 15 juli
leerlingen vrij
18 juli t/m 26
augustus
zomervakantie

