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Oproep van de Overblijf
Vind je het leuk om met kinderen te
werken? Ben je creatief en wil je de
kinderen tijdens hun lunchpauze een
leuke tijd bezorgen? Sluit je dan aan
bij ons overblijfteam.

Aftrap muziekimpuls
Onze school heeft van het rijk subsidie
ontvangen via de regeling Muziekimpuls om de
komende drie jaar het muziekonderwijs op
poten te zetten en te verbeteren. Leerkrachten
worden bijgeschoold, materiaal wordt
aangeschaft en van buiten af vliegen we
gastdocenten in!
Op dinsdag 4 oktober is de aftrap van deze
Muziekimpuls voor de kinderen!
Dit wordt een 1-dags-project, de Body Boem Big
Band. We gaan klappen, stampen, rappen en
zingen in combinatie met stevige body-beats!
Workshopleiders komen in de ochtend in het
gymlokaal aan de onder-, midden- en
bovenbouw workshops geven en na een
generale repetitie 's middags zal er een
einduitvoering plaatsvinden met alle kinderen
op het schoolplein! Ouders zijn om 14:45 uur
van harte welkom dit spektakel mee te maken!

Wij zijn per direct op zoek naar
een nieuwe collega om ons team, op
het hoofdgebouw, op de dinsdagen,
donderdagen en de vrijdagen
te komen versterken.
Als TSO (overblijf) medewerk(st)er
ben je verantwoordelijk voor een
goed verloop tijdens het overblijven
van de kinderen. De werktijden zijn
van 11.45 uur – 13.15 uur.
Wij verwachten van een TSO
medewerk(st)er o.a.:
-een positieve houding;
-een geduldig karakter;
-een actieve houding tijdens het eten
en spelen van de kinderen;
-een flexibele, maar vooral
vriendelijke en correcte houding
t.o.v. de kinderen, ouders,
leerkrachten en collega's.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
-het klaarzetten van de tafels,
stoelen etc. voor de kinderen;
-het toezicht houden op de kinderen
tijdens het eten en (buiten) spelen;
-het opruimen, schoonmaken en
netjes achterlaten van de gebruikte
ruimtes en materialen;
-het bijwonen van vergaderingen.

Verrassing
Juf Astrid is een meester in het bewaren van
geheimpjes. Vorige week vrijdag is juf Astrid
getrouwd. Alleen de ouders van Astrid en Sjoerd
waren kort voor de datum geïnformeerd.
Familie, vrienden, kennissen en collega’s waren
zaterdag uitgenodigd voor een feest om hun 15
jarige samenzijn te vieren. Het feest was er
zeker, maar de verrassing voor iedereen des te
meer.
Wij feliciteren Astrid en Sjoerd met dit mooie
geheim en wensen ze veel geluk samen met hun
dochters.

www.deflierefluiter.nl

Heb je naar aanleiding van deze
advertentie nog vragen of lijkt het je
meteen leuk om ons
team te komen versterken? Stuur
dan een berichtje naar
overblijf@flierefluiter.asg-almere.nl
t.a.v. Silvia van Diggelen en Lesley
Hoving, coördinatoren “Broodje
Knapzak”.
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30 september
Groepen 1 /2
voorstelling in
Corrosia
4 oktober
Muziekdag
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
Kinderen vrij.
7 oktober
Leerlingen Neo
1 en 2 naar
Nemo
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