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Auditie
Twee groepen van onze school, groep 5A van juf
Dorota en juf Annemieke en Neo2 van juf Marissa zijn
geselecteerd en gaan meedoen aan een auditie voor
de ‘Lang Leve de Muziekshow’.
We zijn nu al heel trots op deze prestatie!
Dinsdag 13 juni gaan de kinderen met de trein naar
Utrecht en laten hun presentatie zienaan de jury in
Tivoli Vredenburg. Van de 9 deelnemende klassen
worden er 3 geselecteerd en komen in het najaar op
de televisie bij de ‘Lang Leve de Muziekshow’!
We wensen beide groepen heel veel succes en plezier
bij de auditie!

Audit
Op dinsdag 13 juni vindt er ook een ASG audit bij ons
op school plaats. Op die dag bezoekt het
managementteam van de Flierefluiter en het audit
team alle groepen. Eens in de twee jaar vragen wij het
auditteam met ons mee te kijken naar het onderwijs
op onze school. Het auditteam is onze critical friend.
De kennis van onze collega’s willen wij graag benutten
om ons onderwijs nog meer te verbeteren.
Het is dus op die dag dus een beetje drukker in de
groepen dan normaal.
Muiderslot
Kort geleden vertelden we in de nieuwsbrief dat groep
6/7 zelf geld bij elkaar had gespaard voor een excursie
naar het Muiderslot. Vandaag was het zover, de groep
heeft een zeer geslaagde dag gehad in het Muiderslot.

www.deflierefluiter.nl

/

De Avond4daagse
Na een afgelaste eerste
wandeldag kwam de
avond4daagse toch goed
opgang. Altijd weer mooi om
te zien hoe makkelijk kinderen
de kilometers weg dribbelen.
Wel een beetje moe richting
bed en dan vooral ‘s morgens
weer vroeg naar school.
Volgende week kan er weer
lekker bij geslapen worden.
Wij willen de dames van de
ouderraad bedanken voor hun
organisatie en alle
inspanningen. Er komt altijd
zoveel extra bij kijken om alles
te regelen. Dit jaar hadden we
ook drie nieuwe vlaggen die de
ouderraad voor de school
heeft laten maken. Ook nieuw
tijdens de wandeltocht was de
sponsering door kinderopvang
Smallsteps. Zij verzorgde op
dinsdag de pauzepost met
water,appels en bellenblaas.
Helemaal leuk! Dank jullie wel.

Pinkstervrij
Volgende week hebben de
kinderen lekker een weekje
vrij. Wij benutten deze dagen
om administratieve, scholings
en voorbereidings taken en
overleggen te plannen.
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