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Oproep/verzoekje
Als school krijgen we vaker het
verzoek van ouders of organisaties
om via de nieuwsbrief of het
prikbord iets te delen. Wij zijn daar
terughoudend in. Onze nieuwsbrief
zien wij primair als ons informatie
middel voor de ouders van onze
school. Een uitzondering maken wij
voor onze partners waarmee wij
samenwerken. Wij hopen op uw
begrip, ook al zijn sommige
initiatieven nog zo mooi.

Ouderbijdrage
Zonder de vrijwillige bijdrage van u als ouder kan
de Ouderraad veel activiteiten niet organiseren
of ondersteunen.
Het eerste, grootste en duurste evenement staat
in december gepland. “Sint is er sneller dan we
denken, en hij wil graag de kinderen wat
schenken”. Vandaar ons verzoek. Het zou toch
mooi zijn als we dit schooljaar een 100% score
zouden bereiken voor alle groepen.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar
2016-2017 bedraagt net zoals de voorafgaande
jaren voor het eerste kind € 32,50, voor het
tweede kind € 30,00 en voor elk volgend kind €
27,50. De betaling van de ouderbijdrage kunt u
door middel van een overschrijving voldoen.
A-team : NL77INGB000 1994118 t.n.v.
Ouderraad obs de Flierefluiter Almere. Onder
vermelding van “Ouderbijdrage” en de voor- en
achternaam van uw kind en de groep waarin
hij/zij zit.

Kunst en cultuur
Wij zijn erg blij de komende twee
weken gastdocent Daniel Sandu in
school te hebben die dansworkshops
gaat verzorgen voor alle groepen. Hij
geeft in elke klas twee lessen en
verzorgt voor elke bouw een speciaal
programma.
“Het plezier, de danskriebels en de
spontaniteit van kinderen zijn voor
mij een bron van inspiratie in mijn
workshops.”

Let op dit is een ander banknummer dan die
van de overblijf en de schoolreisjes!

Ouders worden uitgenodigd de
eindpresentatie van hun kind bij te
wonen.
Deze 3 verschillende presentaties
vinden plaats in het gymlokaal.
Het rooster ziet er als volgt uit:
Dinsdag 27 sept. 14.30 -15.00 uur
De groepen: 1/2C, 3B, 5B, 6A ,7A.
Donderdag 29
sept. 14:30-15:00
uur De groepen:
1/2A, 1/2D, 4A,
6/7B, 8A, 8B.
Vrijdag 30 sept.
14:30-15:00 uur.
De groepen: 1/2B,
3A, Neo1, Neo2, 4B, 5A.

Luizencontrole
Om de hoofdluis buiten de school te houden
nemen wij preventief een aantal maatregelen.
Alle leerlingen hebben een luizenzak. Iedere 1e
woensdag van de maand houden we een
luizenpluis. De kinderen in alle groepen worden
gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door
speciaal getrainde hulpouders. Indien wij neten
of luizen constateren, dan bellen wij u zodat u
uw kind kan komen ophalen om thuis de nodige
maatregelen te treffen. Mocht een luizenzak
vervangen moeten worden, kunt u een nieuwe
kopen bij de administratie voor € 2,50.
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20 september
Informatie avond
23 september
Leerlingen
middag vrij.
4 oktober
Muziekdag
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
Kinderen vrij.
7 oktober
Leerlingen Neo
1 en 2 naar
Nemo
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Judo clinic
Gisteren hebben de kinderen een judo clinic
gekregen tijdens de gymles.
Er werden verschillende technieken aangeboden
en er werd flink gestoeid!
De tweede judo les is op donderdag 6 oktober.

20 september
Informatie avond
23 september
Leerlingen
middag vrij.
4 oktober
Muziekdag
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
Kinderen vrij.

Watersportdag
Vandaag heeft Meester Theo in samenwerking
met Sail today voor de leerlingen uit groep 8
een hele leuke watersportdag georganiseerd.
Hier werden de kinderen vermaakt met o.a.
zeilen, suppen, windsurfen en kiten.
De kinderen en leerkrachten hebben enorm
genoten!
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7 oktober
Leerlingen Neo
1 en 2 naar
Nemo
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