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onderzoek van afgestudeerden van de
lerarenopleidingen. De
genomineerden zijn genomineerd
vanwege de hoge kwaliteit van hun
afstudeerproject en zijn verkozen tot
de meest talentvolle jonge leraren
van 2016. Meester Dylan was
genomineerd voor zijn onderzoek
naar wetenschap- en
techniekonderwijs op OBS de
Flierefluiter. Helaas ging de
hoofdprijs niet naar meester Dylan,
maar hij ontving van de minister wel
een oorkonde en daar is hij erg trots
op.

Muziekimpuls
Dinsdag was de aftrap van 3 jaar muziekimpuls
op de Flierefluiter. Mocht u niet bij de
voorstelling aanwezig geweest zijn, dan heeft u
wel wat gemist. Gelukkig zijn er veel foto’s
gemaakt. Wat een inspirerende start met alle
kinderen en teamleden van de Flierefluiter!

Herfstvakantie
maandag 17
t/m vrijdag 21
oktober

Ouderbijdrage

De kinderen van de groepen 7 mogen meedoen
met het leerorkest! Gedurende 8 lessen gaan de
leerlingen kennismaken met een
muziekinstrument. Zij krijgen het instrument in
bruikleen en het gaat dus ook mee naar huis
zodat de kinderen thuis kunnen oefenen. De 8e
les is een presentatie waarbij de kinderen 2
liedjes gaan spelen. Deze presentatie wordt
verzorgd door dirigent Gerard Poot die er een
heel spektakel van maakt! (Dit zal waarschijnlijk
vrijdag 16 december plaatsvinden).

Gevonden voorwerpen
Wij gaan op vrijdag voor de
herfstvakantie onze bak met
gevonden voorwerpen weer legen.
De inhoud stellen wij beschikbaar
aan een goed doel. Mist u thuis nog
kledingstukken, broodtrommels,
rugzakken, bankpassen of andere
spullen, graag ophalen voor vrijdag
14 oktober.

Omdat 49 kinderen veel te groot is voor 1
orkest, zullen we 2 orkesten formeren.
De kinderen kunnen kiezen uit de volgende
instrumenten: viool, gitaar, keyboard, cello en
klarinet.

Vakantiemarkt op de
Bosgouw
Op 14 oktober hebben groep 7 en 8
van de Bosgouw een vakantiemarkt.
Van 14.30 uur tot 15.00 uur kunt u
genieten van onze leuke Afrikaanse
vakantiemarktjes. Je ziet alles over
Afrika. Je kan hapjes eten en ziet
welke kleren ze in Afrika dragen. Het
thema van de markt is namelijk

Meester Dylan met de minister
op de foto.
Dinsdagavond 4 oktober heeft Jet Bussemaker,
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
in de Maassilo te Rotterdam de
OnderwijsTopTalentPrijs 2016 uitgereikt. Dit is
de prijs voor de beste scriptie of het beste
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Afrika en iedereen heeft een eigen land uit
Afrika. We werken in groepjes.
Neem gezellig vrienden of familieleden mee.
Alvast bedankt.
Groep 7a, 8a en 8b
(Fleur 7A)

Herfstvakantie
maandag 17
t/m vrijdag 21
oktober

Kinderboekenweek
Dit jaar besteden wij in de groepen aandacht
aan de Kinderboekenweek, maar niet in een
groot project. Doordat wij werken met
VierXWijzer, werken wij het gehele jaar
thematisch en in projectvorm. Als ouder wordt u
door de groepen, verspreid over het jaar,
uitgenodigd presentaties bij te komen wonen.
De projecten stemmen wij schoolbreed met
elkaar af. Het centrale thema voor na de
herfstvakantie is “het Waait”.

Ouderbijdrage

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 hebben afgelopen
week kinderpostzegels verkocht om zo geld op
te halen voor kwetsbare kinderen in en buiten
Nederland. De opbrengst is ongekend hoog!
Groep 7a (30 leerlingen): € 2608,77
Groep 7b (10 leerlingen): € 1,587.55
Groep Neo2 (11 leerlingen): € 1177,21
Wij als juffen en meesters zijn enorm trots dat
de kinderen zich zo vol overgave hebben ingezet
voor het goede doel!
De 20 klassen met de hoogste gemiddelde
opbrengst per leerling krijgen een schoolreis
naar Duinrell cadeau. Of een van onze klassen
hierbij zit, horen wij op maandag 7 november.
Heeft u (nog) geen kinderpostzegels gekocht,
maar wilt u dit wel? Via
www.mijnkinderpostzegelactie.nl kunt u tot 17
oktober postzegels bestellen. Als u aangeeft dat
u bestelt voor de Flierefluiter, tellen deze
verkopen ook mee voor onze school.
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