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Afscheidsavond groepen 8 
De groepen 8 hebben deze week afscheid genomen 
van de Flierefluiter. De kinderen hebben een 
geweldige musical verzorgd voor hun ouders, 
broertjes, zusjes en de leerkrachten.  
Afgelopen woensdag zijn alle achtste groepers door 
het raam, van de glijbaan de school uit gegaan. Zij 
werden uitgezwaaid door alle onderbouwleerlingen, 
leerkrachten en directie en IB. Een leuker afscheid 
konden we niet verzinnen.  
Wij wensen alle achtste groepers een fijne tijd in het 
voortgezet onderwijs.  
 

 
EINDFEEST 
‘Wat een super leuk en geslaagd feest was het. 
Het weer hadden we mee en er was genoeg te doen. 
Er was een grote stormbaan en 2 springkussens. 
Veel kinderen liepen er rond met een glitter-tattoo en 
de popcorn ging er bij iedereen wel in. 
Iedereen was vrolijk en het was een superleuk 
eindfeest! 
Groetjes van de Ouderraad.’  
 
Zie volgende pagina voor leuke foto’s van het 
eindfeest.  

 
Ouderraad bedankt! 
Afgelopen jaar heeft de 
ouderraad zich weer ingezet 
voor onze leerlingen. We willen 
alle ouderraadsleden hier dan 
ook hartelijke voor bedanken. 
Het eindfeest was super 
georganiseerd en al hun 
inspanningen hebben er toe 
geleid dat ouders, leerlingen en 
leerkrachten het schooljaar 
samen konden afsluiten. 
 
Oproep: nieuwe 
ouderraadsouders 
De ouderraad heeft nog 
versterking nodig! Komend 
schooljaar zijn er nog maar 3 
ouderraadsleden actief in onze 
school. We hebben dringend 
nieuwe ouders nodig om 
activiteiten als het 
Sinterklaasfeest en 
de avond4daagse te 
organiseren. 
Bent u geïnteresseerd? Laat dit 
dan weten via 
or@flierefluiter.asg.nl  
 
 

 
Fijne vakantie! 
Wij wensen alle kinderen en hun 
papa’s en mama’s een prettige 
vakantie!  
Rust lekker uit en we zien elkaar 
weer maandag 26 augustus.  
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