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Leerorkest presenteert:
Vrijdagmiddag 16 december zullen
de kinderen van groep 7A en 7B een
presentatie geven met Het
Leerorkest. De kinderen hebben 6
weken lang les gehad op een
muziekinstrument: viool, gitaar,
cello, keyboard of klarinet. Ze zullen
nu een heus orkest vormen en een
aantal stukken ten gehore brengen!
De ouders van de betreffende
leerlingen zijn van harte welkom!

Stroomstoring dinsdag 6 december
Dinsdagochtend begonnen we op het
hoofdgebouw met een stroomstoring op diverse
plekken in het gebouw. Om half 10 ging het
helemaal mis. Stroom uit, kachel uit, internet uit,
telefooncentrale uit, alarm in storing. Leander
wist ons te melden dat de storing tot 17.00 uur
kon gaan duren. Het was dus even schakelen. De
kou was vervelend (en het werd steeds kouder
in school), geen digibord onhandig, naar de wc
gaan in het donker geen pretje en een piepend
alarm ook niet echt plezierig. Maar wat was het
fijn en geruststellend om te ontdekken dat het
mogelijk was om snel heel veel ouders,
verzorgers en BSO’s te kunnen informeren. Door
inzet van diverse netwerken verspreidde het
nieuws zich snel. In overleg hadden wij besloten
de kinderen die middag vrij te geven. Uiteindelijk
bleven er twee kinderen over die de middag met
een extra trui bij juf Lies en juf Adriana
doorbrachten. Wij willen u allen bedanken. Heel
fijn dat wij dit samen zo konden regelen.

Eerste presentatie 13.45-14.15 uur
Wisselen 14.15-14.30 uur
Tweede presentatie: 14.30-15.00
uur

NEO 2 en Serious
Request.
De leerlingen van de Neo 2 groep
staan elke morgen met hun kraam
om leuke spulletjes te verkopen of
om een donatie te mogen
ontvangen voor SERIOUS REQUEST.
Als we allemaal minimaal 1 euro
besteden dan komen ze al een heel
eind richting hun doel!

Ontruimingsoefeningen
Elk jaar oefenen wij met de kinderen op beide
locaties een ontruimingsoefening. Dit verloopt
altijd volgens plan en eigenlijk altijd heel snel.
Wat wij bij zo’n oefening niet oefenen is het
ophalen van kinderen. We gaan altijd gewoon
weer naar binnen en verder met de lessen. Maar
wat leren wij nu van de situatie van dinsdag? In
geval van calamiteiten kunnen we zonder
internet en schooltelefoon toch snel
mobiliseren. Ouders en BSO’s zijn goed
bereikbaar. Wij hebben echter geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om via de Uithof
of via onze collega scholen van ASG gebruik te
maken van werkend internet. Wij hebben wel
contact met de Uithof gehad maar er met z’n
allen niet over nagedacht dat wij via ons
computersysteem daar wel een bericht centraal
hadden kunnen laten uitgaan. Goed om dit te
realiseren en mee te nemen in onze
draaiboeken.

www.deflierefluiter.nl

Schoolfruit komende week:
1. waspeen
2. kaki
3. peer

Ouderbijdrage
Onze meter is iets gestegen. Op dit
moment hebben wij voor 229
kinderen de bijdrage mogen
ontvangen.
Gezocht: hulpouder voor onze
bibliotheek op de vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 9.15 uur.
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Ouderbijdrage

Leerorkest
16 december
22 december
Kerstdiner
Uithof
17.15 tot 18.30
uur
Kerstdiner
Bosgouw
17.00 tot 18.15
uur
Kerstdiner
Kleuters
17.00 tot 18.00
uur
De
intekenlijsten
voor het
kerstdiner
hangen vanaf
a.s.maandag
bij de klassen
Kerstvakantie
23 december
vanaf 12.00 uur
t/m 8 januari
2017
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