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15 maart 
Staking! 

School gesloten 
 

29 maart 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

16 & 17 april 
IEP-toets 

groepen 8 
 

19 april 
Vrij 

Goede vrijdag 
 

22 april - 3 mei 
Meivakantie  

 
13 mei 

Leerlingen 
middag vrijdag 

 
30 & 31 mei 

Vrij   
Hemelvaart  

 
24 mei 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 7 

 

 
Voorstelling groepen 6, 7 en 8 
Berichtje van Iris en Lisa van groep 8b: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Dinsdag 26 februari zijn groep 6, 7 en 8 naar de 
Schouwburg geweest. 7 en 8 zijn fietsend vanaf de 
flierefluiter naar de schouwburg gegaan. Groep 6 is 
met ouders in de auto gebracht. Daar zijn de kinderen 
een stuk gaan kijken over de oorlog. Het stuk was met 
2 personen en een paar decorstukken. Na het 
toneelstuk zijn groep 7 en 8 fietsend terug naar school 
gegaan en groep 6 met de auto. 
Vriendelijke groet, Iris en Lisa van groep 8b.  
 

 
Projecten in Neo 2 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we in Neo 2 het 
Thema Grieken en Romeinen afgerond. We hebben 
tijdens dit thema veel geleerd en gedaan. Zo maakten 
we een mozaïek van kleine stukjes gekleurd papier. 
Ook hebben we een Jip en Janneke verhaal vertaald uit 
het Latijn. Met Kapla bouwden we gebouwen na uit de 
Romeinse tijd. En aan het einde van het project 
hebben we een toneelstuk opgevoerd met als titel: 
“Welkom bij de Romeinen”! We maakten ook aan het 
eind een mindmap waarin stond wat we allemaal 
hebben geleerd. Wilt u meer zien: bij de hoofdingang 
hebben we een kastje ingericht met een deel van ons 
werk. 
Groeten van alle leerlingen in Neo 2 
 

 
Herhaling: 
Schoolreisje en Ouderbijdrage 
Vrijdag 24 mei zullen de 
groepen 3 t/m 7 op 
schoolreisje gaan. Waar we 
naartoe gaan, blijft nog even 
een verassing.  
U kunt de benodigde €27,50 
overmaken op 
rekeningnummer: NL 71 INGB 
0001907896 o.v.v. ‘naam van 
de leerling’ en ‘schoolreisje’. 
 
Mocht u de ouderbijdrage nog 
niet hebben overgemaakt, dan 
bij deze nogmaals de 
benodigde gegevens: 
Voor het eerste kind bedraagt 
de ouderbijdrage €32,50, voor 
het tweede kind €30,00 en 
voor ieder volgend kind 
€27,50. U mag de 
ouderbijdrage storten op 
rekeningnummer:  
NL34 INGB 0008 7164 10 ASG 
INZ OR DE Flierefluiter. 
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