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Welkom terug! 
Komende maandag gaan we van start met het nieuwe 
schooljaar. De juffen en meesters zijn deze week al 
begonnen en hebben er veel zin in! 
We hopen dat iedereen een prettige vakantie heeft 
gehad en volledig opgeladen aan het nieuwe jaar kan 
beginnen. 
We wensen alle kinderen veel plezier! 
 

 
Nieuwe collega’s 
Ondanks het grote tekort aan leerkrachten in de 
onderwijswereld, mogen wij toch weer een aantal 
nieuwe collega’s voorstellen. Daar zijn wij uiteraard 
ontzettend blij mee!  
Juf Nell is de nieuwe duo van juf Femke in groep 1/2A. 
Juf Marije is de nieuwe duo van juf Lies in groep 1/2D. 
Juf Nancy is de nieuwe duo van juf Debbie in NEO 1. 
Juf Jill is de nieuwe duo van zowel juf Annick als juf 
Dorota in groep 4B en groep 5B. 
Meester Danilo is de nieuwe leerkracht voor groep 5A. 
En ‘Last but not least’ komt juf Laurie weer terug naar 
de Flierefluiter. Zij is er ter ondersteuning van 
verschillende groepen en leerkrachten vanuit ons potje 
werkdrukgelden. 
Wij heten alle nieuwe collega’s van harte welkom en 
wensen hen veel plezier op de Flierefluiter. 
 

 
Materialen mee naar school  
Voorgaande schooljaren werd verwacht dat de 
kinderen met verschillende materialen naar school 
kwamen de eerste schooldag. Dat is dit jaar niet nodig. 
Dit schooljaar heeft de Ouderraad aangeboden een 
‘potloodje’ te willen bijdragen. Alle leerlingen krijgen 
van de ouderraad een potlood en een fineliner/vulpen. 
Ontzettend fijn! 

Vanaf dit schooljaar zullen de 
kinderen van groep 3 eind van 
het jaar al starten met een 
vulpen. Alle potloden en pennen 
gaan eind van het jaar mee naar 
de nieuwe leerkracht.  
De eerste fineliners/vulpennen 
krijgen de kinderen van de 
Ouderraad. Raakt een pen of is 
deze niet meer in bruikbare 
staat, dan moet een nieuwe op 
school worden aangeschaft bij 
juf Karin.  
 

 
Schoolplein 
Aanstaande maandag wordt het 
weer een gezellige drukte op 
het schoolplein. Om het voor 
iedereen zo veilig mogelijk te 
houden, stappen we bij het hek 
van onze fietsen af en lopen we 
verder over het plein. Fietsen 
kunnen weer geparkeerd 
worden in de fietsrekken. Ook 
willen we een ieder die rookt 
verzoeken dat buiten de hekken 
van het plein te doen. Zo 
kunnen we met een frisse wind 
van start iedere dag.  

 
Kinderen ophalen 12.00 uur en 
15.15 uur 
De kleuters worden iedere dag 
zowel om 12.00 uur als om 
15.15 uur in de klas opgehaald. 
Ouders van de kleuters komen 
daarvoor de school in. 
De kinderen van de groepen 3 
t/m 8 komen met hun leerkracht 
naar buiten. Ouders van deze 
kinderen verzoeken wij buiten 
hun kinderen op te wachten. 
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Schoolreisje en Kamp 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 
t/m 7 weer op schoolreisje. 
U kunt de benodigde €27,50 overmaken op 
rekeningnummer: NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en ‘schoolreisje’. 
 
Groep 8 zal eind van het jaar weer op kamp gaan. 
De kosten voor het kamp bedragen €70,- en kunnen 
worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL71INGB0001907896 
ten name van ASG INZ DE FLIEREFLUITER o.v.v. ‘naam 
van de leerling’ en ‘Kamp’. 
 

 
Gymrooster 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het 
gymrooster voor dit schooljaar.  
Aanstaande maandag start groep 5a eenmalig in de 
klas. Zij slaan de eerste gymles over. Alle andere 
groepen die maandag op het rooster staan, zullen 
maandag wel naar hun eerste gymles gaan.  
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OBS de Flierefluiter 

Schooljaar 2019-2020 

GYMROOSTER 2019/2020 

 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

 

8.30-9.15 Groep 5b 

 

 

Groep 6a 

 

08.30-09.15 

gr 1/2 B 

Groep 5a Groep 6a 

9.15-10.00 Groep Neo 1 Groep 8a 

 

09.15-10.00 

gr 1/2 A 

 

Groep Neo 1 Groep 7/8b 

10.15-11.00 Groep Neo 2 

 

Groep 7/8b 10.15-11.00 

gr 1/2 D 

 

Groep Neo 2 

 

Groep 4a 

 

11.00-12.00 Groep 6b 

 

Groep 7a 

 

11.00-11.45 

gr 1.2 C 

Groep 5b Groep 6b 

Pauze 

 

     

13.15-13.55 Groep 4a Groep 3a  Groep 3a Groep 7a 

 

13.55-14.35 Groep 4b 2x uur  Groep 4b 2x uur 

14.35-15.15 Groep 5a Groep 3b  Groep 3b Groep 8a 

 


