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besloten de stap te wagen. Op
maandag 31 oktober is haar laatste
werkdag in groep 5B. De ouders van
deze groep zijn over haar vertrek
afgelopen maandag geïnformeerd.
Wij zullen Saskia als vast gezicht van
ons team gaan missen, maar wensen
haar veel succes met deze nieuwe
uitdaging.

Ouderbijdrage
De bijdrage meter voor de vrijwillige
ouderbijdrage neemt toe. Fijn dat u gereageerd
heeft op de oproep. Op dit moment hebben wij
voor 163 kinderen de bijdrage mogen
ontvangen. Met Sint en Kerst in aantocht hopen
wij op een verdere toename van de aantallen. Bij
de controle van onze kleding en versieringen
voor 5 december bleek dat we hier weer extra
in zullen moeten investeren. Helpt u ons om dit
mogelijk te maken?

Door het vertrek van juf Saskia zijn
we gaan schuiven in onze formatie.
Meester Dylan zal 3 dagen voor de
groep beschikbaar zijn en juf
Christine neemt de andere twee
dagen voor haar verantwoording.
Door deze verschuiving is er een
gaatje per 4 november in groep 8B
ontstaan. Juf Laurie heeft
studieverlof op de vrijdagen voor het
volgen van haar master. Op dit
moment hebben we een aanvraag
voor deze vervanging lopen.

Theatermiddag
Op vrijdag 28 oktober hebben de kleuter
groepen 1/2 A en 1/2 D een theatermiddag. De
voorstelling begint om 13.30 uur. Ouders zullen
via de leerkrachten van deze groepen een
uitnodiging ontvangen via DigiDuif.

Debatwedstrijd
Op woensdag 12 oktober was het
eerste Almeerse debattoernooi voor
basisscholen, georganiseerd door het
Oostvaarderscollege. Daniël, Mees
en Tijn uit NEO 2 hebben de
Flierefluiter hier vertegenwoordigd.
Dit hebben ze heel goed gedaan! Ze
hebben 2 van de 4 partijen
gewonnen en de verloren partijen
waren tegen de uiteindelijke
finalisten. Ontzettend knap! Volgend
jaar doen we weer mee!

Leerorkest van start
Maandag hebben de kinderen van de groepen 7
kennis kunnen maken met de muziekdocenten
en de instrumenten waarop ze gaan leren
spelen. De hele school kon mee genieten van het
enthousiasme van de kinderen.

Vertrek van Juf Saskia
Na 9 jaar Flierefluiter heeft juf Saskia besloten
de overstap te maken naar Montessori-stad.
Juf Saskia was vanaf het begin van dit schooljaar
behalve in onze groep 5 ook 1 dag in de
middenbouw werkzaam bij onze collega’s van
Montessori-stad. Nu doet er voor haar een
unieke kans voor om daar meer dagen te gaan
werken. Na veel wikken en wegen heeft ze
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Sintcommissie
Nog even en dan is het weer zo ver, Sinterklaas
komt naar ons land!
Omdat we de school graag in een mooi versierd
Sinterklaas-jasje willen steken, vragen wij u om
hulp.
Op woensdag 2 november organiseert de
Ouderraad een versierochtend. Tijdens die
ochtend kunnen allerlei versieringen gemaakt
worden om de school aan te kleden. Het
versieren start om 08.30 uur en duurt zo lang
het leuk is.
Bent u die ochtend beschikbaar en wilt u ons
komen helpen? U kunt zich inschrijven op de lijst
bij het lokaal van uw kind.

Herfstvakantie
maandag 17
t/m vrijdag 21
oktober

Ouderbijdrage

Mocht u wel de school willen versieren, maar die
ochtend geen tijd hebben? Wij zijn ook op zoek
naar ouders die thuis voor ons ‘Sinterklaas
schilderijen’ willen schilderen. Lijkt u dat leuk,
meld dat dan vóór vrijdag 28 oktober bij de
leerkracht van uw kind. De OR zorgt dan voor
doeken, die op vrijdag 4 november opgehaald
kunnen worden.

Theatermiddag
28 oktober
groepen ½ A en
½D

Wij wensen u een fijne vakantie!

Leerlingen vrije
14 november
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