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Schoolfotograaf 
Maandag 2 en woensdag 4 september worden de 
schoolfoto’s gemaakt.  
 
Maandag 4 september op locatie Bosgouw: 
08.00-08.15: gezinsfoto van kinderen van de Bosgouw 
met broertjes/zusjes van thuis(dient u als ouder zelf te 
regelen).  
08.30-15.15: Alle groepsfoto’s van de groepen op de 
Bosgouw inclusief individuele foto’s(wordt geregeld 
door school). 
08.30-15.15: gezinsfoto van broertjes/zusjes allen op 
de Bosgouw(wordt geregeld door school). 
 
Woensdag 6 september op locatie Uithof: 
08.00-08.15: gezinsfoto van kinderen van de Uithof 
met broertjes/zusjes van thuis(dient u als ouder zelf te 
regelen).  
08.30-12.00: Alle groepsfoto’s van de groepen op de 
Uithof inclusief individuele foto’s(wordt geregeld door 
school). 
08.30-12.00: gezinsfoto van broertjes/zusjes allen op 
de Uithof(wordt geregeld door school). 
12.00-12.30: gezinsfoto van kinderen van beide 
locaties(dient u al ouder zelf te regelen). 
 
We maken van elk kind een minireportage met een 
blauwe achtergrond. 
Na ongeveer 14 dagen komen de inlogkaartjes op 
school en worden deze meegegeven. 
 
U kunt online bestellen via https://bestel.rdfoto.nl.  
AANBIEDING: gratis verzending bij bestellingen t/m 
zondag 6 oktober. De bestellingen komen dan op 
school aan rond 10 oktober.  
Bestellingen vanaf 7 oktober en pakketpost gaan direct 
naar het huisadres. 
 
Zijn er nog vragen? U kunt mailen of bellen naar: 
vragen@rdfoto.nl, 035-8880086(tussen 11.00 uur en 
13.30 uur). 
 

 
Luizenpluis hulp gezocht! 
We zijn opzoek naar hulpouders 
voor het luizenpluizen. Iedere 
eerste woensdag van de maand 
om 08.30 uur wordt er gepluisd. 
Kunt u ons helpen? Meldt dit 
dan bij de leerkracht van uw 
kind. 
Zonder voldoende luizenpluizers 
kunnen wij niet garanderen dat 
uw kind zich in een luisvrij lokaal 
bevindt. We kunnen uw hulp 
dus goed gebruiken! 
 

 
Informatieavond 
Aanstaande dinsdag vindt weer 
de jaarlijkse informatieavond 
plaats.  
De eerste ronde start om 18.30 
uur en duurt tot 19.15 uur. 
Ronde twee begint om 19.35 
uur en duurt tot 20.20 uur. Zien 
we u ook verschijnen? 
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Vis à Vis voorstelling  
Op donderdagochtend 5 september gaan de 
bovenbouwgroepen naar de voorstelling ‘Robot’ van 
Vis à Vis! Deze voorstelling is in het openlucht theater 
in Almere Poort.  
 
De voorstelling ROBOT speelt zich af in de nabije 
toekomst. Een tijd waarin de cybermens misschien wel 
je beste vriend is. Maar de hoofdrolspelers Betty en 
Aad, een warm stel uit ‘de oude tijd’, houden dapper 
stand; ze hebben genoeg aan elkaar. Denken ze. Met 
humor, liefde en inventiviteit verzetten ze zich tegen 

de aankoop van een zorgrobot.  

We wensen onze bovenbouw een fijne voorstelling! 
 

 
Danslessen Daniël Sandu 
Komende weken krijgen alle leerlingen workshops 
aangeboden van onze steeds terugkerende 
geliefde dansdocent Daniël Sandu! 
Hij start op vrijdag 6 september en de laatste 
workshops zijn op 20 september. 
Van de leerkracht van uw kind hoort u of er wijzigingen 
zijn in het rooster wat betreft halen en brengen naar 
het hoofdgebouw waar de danslessen plaatsvinden. 
We hebben er zin in! 
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Vacature Overblijfmedewerker (m/v) 
“Obs de Flierefluiter” 
 
Voor de tussenschoolse opvang (overblijf) op Obs 
de Flierefluiter zijn wij op zoek naar 
overblijfmedewerkers. 
Vind jij het net zo belangrijk als wij dat de 
kinderen, na hun lunch, even lekker buiten kunnen 
voetballen, klimmen, rennen, of gewoon lekker in 
de zandbak kunnen spelen? Dan zijn we op zoek 
naar jou! 
 
Als overblijfmedewerker ben je als vrijwilliger in 
dienst en ben je op meerdere doordeweekse 
dagen flexibel inzetbaar tussen 11.30 uur en 13.30 
uur op Obs de Flierefluiter. 
Je zorgt ervoor dat de kinderen uit de klas worden 
gehaald, dat de presentielijsten correct zijn 
ingevuld, maakt er een gezellig moment van 
tijdens de lunch en zorgt voor een correcte 
overdracht naar de leerkrachten. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaande? Neem dan snel 
contact op met ons op. 
Wij zijn bereikbaar via 036 5464748 of via 
kinderworld@kinderworld.nl. We zien je reactie 
graag tegemoet. 
 
Bedankt en een fijne dag! 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Wendrich-Heule 
Directeur kinderWORLD groep 
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