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IB nieuws
Afgelopen schooljaar hebben we
gemerkt dat het plannen van
afspraken met de ib-ers soms een
stevige kluif is.
Bij wijze van experiment hebben we
tot de kerstvakantie een maandelijks
spreekuur voor de intern begeleiders
op woensdagochtend en
vrijdagmiddag.
Doel van dit spreekuur is het delen
van informatie over onderzoeken,
voortgang van specifieke
ontwikkelingen en de mogelijkheid
om korte vragen te kunnen stellen. U
kunt zich inschrijven via onze
spreekuurlijst bij het kantoor van
Ankie en Ineke. De duur van de
afspraak is maximaal een half uur.
Daarnaast blijft altijd de mogelijkheid
tot het maken van een afspraak.

Welkom in het nieuwe schooljaar
Traditiegetrouw zullen wij in de komende
nieuwsbrieven aandacht besteden aan onze
schoolse zaken. Onze schoolgids zullen wij
volgende week via de mail naar u versturen. Wij
verwachten dat u opnieuw de tijd neemt om
onze gids te lezen. In de schoolgids staat een
aantal wettelijke documenten, regelgeving van
de overheid, praktische schoolzaken en
afspraken waar wij met z’n allen vanuit gaan. De
waarden en normen van onze school die voor
ons allemaal gelden: teamleden, directie,
vrijwilligers binnen de school, leerlingen en
ouders. De schoolgids zal ook ge-upload worden
op de website van de school en de onderwijs
inspectie-site.

Schoolreisje groepen 1 en 2
Op 16 september gaan de kleuters op
schoolreisje. De kosten die aan dit reisje
verbonden zijn bedragen €27,50

Ankie (groepen 1 t/m 5 en neo 1)
Ineke (groepen 6 t/m 8 en neo 2)

De betaling van het schoolreisje kunt u voldoen
op NL71INGB0001907896 t.n.v. ASG inz. De
Flierefluiter, onder vermelding van
“Schoolreisje groep 1/2" en de voor- en
achternaam van uw kind en de groep waarin
hij/zij zit.

Nieuw account of
overzetten!
Denkt u nog even aan het omzetten
van uw account van Basisschoolnet
naar DigiDUIF!

Brief van Broodje Knapzak
voor de TSO kinderen.
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste schoolweek is weer een
feit.
Zoals u weet werken wij met een
vooruitbetalingssysteem. Daarom
willen wij u vragen de betaling voor
de overblijf weer over te maken
zodat wij dit nieuwe schooljaar niet
direct met betalingsachterstanden
beginnen. Het bedrag is ook dit
schooljaar weer € 2.50 per kind per
dag. Het is voor u als ouder dan ook
eenvoudig zelf uit te rekenen

MR wisseling
De oudergeleding van de MR voor dit schooljaar
is inmiddels bekend. Lizzy Mercx neemt afscheid
als voorzitter. Ook Edwin van Ek als vast gezicht
van de MR draagt zijn stokje over als secretaris.
Beide ouders willen wij bedanken voor hun inzet
en grote bevlogen- en betrokkenheid bij onze
school. In de MR mogen wij Richard Haeck en
Tamara Vos voor de oudergeleding welkom
heten.
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hoeveel u per maand voor uw kind(eren) over
dient maken.
Ouders met een betalingsachterstand van vorig
schooljaar verzoeken wij dit bedrag, samen met
een vooruitbetaling voor de komende maand,
per direct over te maken. Indien u in gebreke
blijft kunnen uw kind(eren) helaas geen gebruik
meer maken van onze overblijf en zult u van een
andere tussenschoolseopvang gebruik moeten
gaan maken!

5 t/m 9
september
Omkeer
oudergesprekken
13 september
Ouderraad
bijeenkomst

U kunt het overblijfgeld overmaken op IBAN
Rek.Nr. NL71 INGB 0001907896 t.n.v. ASG
inzake Flierefluiter o.v.v. “ Broodje Knapzak” en
de naam en groep van uw kind

16 september
Schoolreisje
groepen 1/2

Bijv. TSO Marietje Jansen Groep 4b
Om uw betaling goed te kunnen verwerken zijn
bovenstaande gegevens zeer belangrijk voor
ons! Het komt namelijk steeds vaker voor dat
kinderen een andere achternaam dragen dan de
personen die de betalingen doen. Het is voor
ons dan zoeken naar een speld in een hooiberg.
Het zou ook heel erg fijn zijn als u bij meerdere
kinderen de betaling per kind zou willen splitsen.

20 september
Informatie avond
23 september
Leerlingen
middag vrij.

Ook ontvangt u via uw kind een
inschrijfformulier. Wij verzoeken u dit compleet,
voor elk kind een apart formulier, in te vullen en
weer bij ons in te leveren.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit
bericht of over andere zaken met betrekking tot
de TSO van de Flierefluiter dan staan wij
uiteraard tot uw beschikking.
Wij bedanken u alvast voor uw vooruitbetaling
en hopen er voor alle kinderen van “Broodje
Knapzak” weer een gezellig TSO jaar van te
kunnen maken!
Met vriendelijke groet,
Lesley Hoving (locatie Uithof)
Silvia van Diggelen (locatie Hoofdgebouw)
Coördinatoren TSO Broodje Knapzak
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