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MR. Richard neemt het voorzitterschap over van Lizzy en
Tamara het secretariaat van Edwin.

Aftrap muziekimpuls
Dinsdag 4 oktober is het zover, de aftrap van de
Muziekimpuls voor de kinderen!
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 om dit spektakel mee te
maken!

Studiedag
Woensdag is er een studiedag voor
de leerkrachten. Op de dag van de
leerkracht hebben wij twee
onderwerpen waar de teamleden
mee aan de slag gaan. De neo
leerkrachten hebben samen met de
collega’s van de andere neo scholen
een studiedag over het neo
curriculum. Voor de andere
leerkrachten staat de aftrap van de
muziekimpuls gepland.

Dansen met Daniel
Afgelopen twee weken is Daniel
Sandu bij ons op school geweest om
danslessen te geven. Het was een
geweldig succes!
Het was mooi om te zien hoe
enthousiast en fanatiek de kinderen
meededen. De afsluiting was een
waar spektakel, waarbij tot slot ook
alle ouders werden uitgenodigd de
Russische Zitdans mee te doen. We
hebben gezien dat er veel foto’s zijn
gemaakt en dat er mensen gefilmd
hebben. Mocht u dit beeldmateriaal
willen delen, zodat wij het op de
website kunnen plaatsen, dan kunt u
het sturen naar juf Esther.

Ouderbijdrage
Op verzoek van vele ouders zullen wij volgende
week een papieren brief meegeven van de
ouderraad. Op deze manier willen wij u een
geheugensteuntje bieden om de vrijwillige
ouderbijdrage te doneren. Uw bijdrage zorgt er
voor dat onze Ouderraad onze schoolactiviteiten
optimaal kan ondersteunen.
Op dit moment wijst onze thermometer de
bijdrage van 72 leerlingen aan.

MR
Woensdag is de MR in nieuwe samenstelling
bijeen gekomen. Namens de ouders zitten
Richard Haeck, Tamara Vos, Harm Weber, Koen
van den Donk en Vincent van der Velde in de

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

4 oktober
Muziekdag
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
Kinderen vrij.
7 oktober
Leerlingen Neo
1 en 2 naar
Nemo
Herfstvakantie
maandag 17
t/m vrijdag 21
oktober

Ouderbijdrage

