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Studiedagen en leerlingvrije dagen 2019-2020 
Voor in de agenda: 

Lesvrije dag datum 

studiedag 1 woensdag 25-9-2019 

studiedag 2 maandag 18-11-2019 

studiedag 3 vrijdag 6-12-2019 

lesvrije middag vrijdag 20-12-2019 

studiedag 4 vrijdag 24-1-2020 

lesvrije middag dinsdag 11-2-2020 

studiedag 5 dinsdag 3-3-2020 

studiedag 6 donderdag 9-4-2020 

lesvrije middag vrijdag 29-5-2020 

studiedag 7 maandag 15-6-2020 

lesvrije middag donderdag 25-6-2020 

lesvrije dag vrijdag 3-7-2020 

 

 
Afscheid 
Juf Marije (groep 1-2A) en juf Latifa (groep 4) gaan De 
Flierefluiter verlaten. Juf Marije heeft negen jaar met 
plezier bij ons gewerkt en kiest er nu voor om 
dichterbij huis te gaan werken. Juf Latifa reist dagelijks 
1,5 uur om onze leerlingen les te geven. In Almere 
heeft zij geen woonruimte kunnen vinden en zij heeft 
dan ook een baan gevonden in haar eigen woonplaats. 
We vinden het ontzettend jammer om afscheid te 
moeten nemen van deze toegewijde leerkrachten.  
 
De afgelopen weken zijn er sollicitatiegesprekken 
gevoerd met verschillende kandidaten. We kunnen dan 
ook melden dat de ontstane vacatureruimte weer 
opgevuld is. De namen van de nieuwe collega’s geven 
we net voor de zomervakantie vrij.  
 

 
Eindfeest  
Donderdag 11 juli organiseert de Ouderraad een 
eindfeest, welke plaats zal vinden op de Bosgouw.  
Van 15.30 uur tot 18.00 uur zijn alle kinderen met hun 
papa’s en mama’s van harte welkom voor een gezellige 
middag met veel leuke activiteiten! 

 

  Sport  
Aanvraag Jeugdfonds Sport en 
cultuur 
Op onze school hebben we dit 
jaar aanvragen voor het 
jeugdfonds sport en cultuur 
gedaan. De meeste 
sportseizoenen zijn op dit 
moment geëindigd, dus moeten 
de aanvragen opnieuw gedaan 
worden. 
Wilt u de aanvraag voor uw kind 
verlengen, geef dit dan even 
door aan Meester Theo via ons 
Ouderportaal. 
Heeft u nog geen aanvraag 
gedaan en wilt u uw kind 
laten sporten via het 
jeugdfonds, dan kunt u een 
formulier bij Juf Karin ophalen 
en deze inleveren bij Meester 
Theo.  
Voor een cultuur aanvraag moet 
u bij Juf Simone zijn. 
 

 
Verhuisd? 
Bent u dit schooljaar verhuisd 
en heeft u de school nog niet op 
de hoogte gebracht van uw 
nieuwe adres? Dan willen wij u 
vragen dit alsnog door te geven 
aan juf Karin. Samen zorgen we 
ervoor dat alle gegevens 
compleet en correct zijn.  
 
 
 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg.nl
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=3377
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Watersportdag groepen 8 
Het begon regenachtig, maar uiteindelijk hadden de 
groepen 8 een stralend zonnetje tijdens hun 
watersportdag! 
 

 
Gezocht: voetbal shirts 
Het is ons één groot raadsel waar de zwart/witte 
voetbalshirts van school zijn. Al een aantal weken zijn 
we naar de shirts op zoek, maar helaas zonder succes.. 
Heeft u toevallig thuis nog een zwart/wit voetbalshirt 
van de Flierefluiter? Of weet u waar de shirts kunnen 
zijn? Meester Theo hoort het graag.  
 

 
Oproep! 
Wij zijn op zoek naar een groot schaakspel voor het 
schaakbord op het schoolplein. Heeft u misschien een 
XL schaakspel liggen? Dan nemen we het graag van u 
over! 
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