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Wij als ouderraad hebben met veel liefde en plezier het
sinterklaasfeest en de kerstviering
georganiseerd. Bedankt voor uw
bijdrage hiervoor. Naast deze
activiteiten organiseren wij ook:
het lente ontbijt, de
avond4daagse, sportdagen, de
schoolfotograaf en het afscheid
van groep 8.
Vorig jaar hebben we een
ontzettend leuk eindfeest
georganiseerd. Door dat grote
succes willen wij dit jaar weer een
27 januari
eindfeest organiseren. Wij
Leerlingen vrij
hebben echter uw hulp daarvoor
hard nodig!
8 febr
Vindt u het leuk om dingen te
Digiduif
organiseren, meld u dan aan als
uitnodigingen
OR lid. Of wilt u alleen helpen bij
voor
het organiseren van het
oudergesprek
eindfeest? Dat kan ook. Stuur dan
Ken
een mailtje naar:
or@flierefluiter.asg-almere.nl en
10 febr
dan nemen wij zo spoedig
Rapporten mee
mogelijk contact met u op!

Nieuwjaar
Het nieuwe jaar is al 13 dagen onderweg,
toch willen wij iedereen nog een heel mooi,
gelukkig en gezond Nieuwjaar wensen. De
wens wat betreft gezondheid kunnen wij
goed gebruiken. Deze week waren vier
collega’s niet in staat om te werken. Helaas
ontvingen wij ook het bericht dat juf Ellen,
leerkracht groep 6B, haar werkzaamheden
voorlopig niet kan hervatten. Op dit moment
zijn wij samen met de MR aan het kijken
naar een structurele oplossing voor de
groep. Doordat het erg moeilijk is om
vervanging voor langere periode te vinden,
zijn wij intern aan het onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Ons streven is om
volgende week met een oplossing te komen.

Ouders in de klas
Vanaf volgende week kunt u weer
meedraaien in de klas tijdens een les van
wereld oriëntatie.
Het thema van dit keer is: ‘mijn lijf’
De inschrijfformulieren kunt u vinden bij de
klas van uw kind. Daarop staan ook de dagen
en tijden.
De groepen 1/2 doen deze ronde niet mee,
maar zullen hun deuren openen bij een
volgend thema. De leerkrachten zullen u
hierover informeren.

Financiën:
Wij zijn druk bezig met het
opmaken van de begroting van
2016. Zodra dit rond is, komt deze
in de nieuwsbrief te staan.
Schoolfruit
1. bospeen
2. appel
3. kiwi

Let op! Het gaat hier niet om meehelpen in
de klas, maar echt meedoen met de les om
uw inzicht te kunnen geven in onze Vier X
Wijzer manier van werken.

Ouderraad nieuws
De drukke decembermaand is voorbij en
2017 is alweer in volle gang.
www.deflierefluiter.nl
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Week 7
Rapport/ouder
gesprekken
20 t/m 24 febr.
vakantie

