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Omdat dit kort na de
zomervakantie valt vragen wij
u of u alvast de kosten die
verbonden zijn aan dit reisje te
agenderen.
De kosten voor het
schoolreisje zijn € 27,50.

Formatie volgend jaar
juf Femke 3 dagen, juf Christine 2 dagen
juf Esther 5 dagen
juf Marije 3 dagen, juf Latifa 2 dagen
juf Lies 5 dagen

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

3A juf Bianca 5 dagen
3B juf Liesbeth 2,5dag, juf Jannie 2,5 dag
De verdeling van de kinderen volgt via de leerkrachten.
3 A van juf Bianca wordt:
4 A juf Katja 3 dagen,juf Sherida 2 dagen
3 B van juf Jannie en juf Liesbeth wordt
4 B juf Simone 5 dagen

Juffen en Meestersdag
Op woensdag 12 juli vieren wij
onze jaarlijkse juffen- en
meestersdag. De dag waarop
alle leerkrachten in het
zonnetje staan. Een leuke
toevalligheid is dat juf Ankie
op die dag jarig is.

4 A van juf Esther wordt:
5 A juf Dorota 4 dagen, juf Annemieke 1 dag
4/5 van meester Dylan wordt:
5/6 B juf Tessa 2 dagen, juf Tjitske 3 dagen
5A van juf Dorota en juf Annemieke wordt:
6A juf Nienke 5 dagen
De groepen 5 en 6 zitten op de Uithof

Pré pensioen voor
juf Ellen
Ons team neemt volgende
maand afscheid van één van
de dragende krachten van de
Flierefluiter.
Juf Ellen is bijna vanaf het
begin verbonden geweest aan
onze school. Juf Ellen heeft
altijd met hart en ziel gewerkt
aan ons onderwijs. Wij willen
haar ook via deze weg hartelijk
bedanken voor al haar
ontembare inzet.
Op de volgende pagina treft u
juf Ellens brief.

Neo 1 juf Annick 3 dagen, juf Rebekka 2 dagen
Neo 2 juf Ineke 3 dagen, juf Christine 2 dagen
6A van juf Tessa en juf Katja wordt:
7A juf Anne 4 dagen, juf Marjolein 1 dag
6/7 B van juf Nienke wordt:
7/8 B meester Roy 5 dagen
7B van juf Astrid en meester Olivier wordt:
8B juf Astrid 3 dagen, meester Olivier 2 dagen

Schoolreisje groepen 1/2
De kleuters gaan op 22 september op schoolreisje.
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Aan de ouders van de Flierefluiter,
Na ruim 40 jaar zit het erop. Het lesgeven. Het lijkt nog
zo kort geleden dat ik als juf van net 21 voor een klas
van 34 kinderen kwam te staan. De deur ging dicht en
ik mocht het zelf helemaal uitzoeken. Zonder
rekenmethode, alleen met wat richtlijnen en een dosis
gezond verstand ging ik van start. En ik genoot ervan.
Er is veel veranderd in het onderwijs, maar de basis
leef gelijk; kinderen kennis, vaardigheden en sociale
“know how” bij brengen. Zodat ze, voorzien van een
sterke basis, de wereld met vertrouwen tegemoet
kunnen treden en hun eigen weg leren gaan. Want
tenslotte is opvoeden loslaten.
Er is een mooi Afrikaans gezegde: “It takes a village to
rise a child” . Ik ben er trots op dat ik aan dat proces
mijn steentje heb kunnen bijdragen!
Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen en
wens u alle goeds.
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