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Sinterklaas 
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Aankomst 

Sinterklaas in 
Nederland 
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Kerstdiner 
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Ouders in de school van 8:15 tot 8:25 uur 
Afgelopen dinsdag was er een 
persconferentie. De Coronabesmettingen 
lopen weer op en de 1,5 meter afstand van 
elkaar houden wordt geadviseerd.  Dat 
betekent dat we weer terug moeten naar 
het eerste rooster, zodat er minder ouders 
in de school aanwezig zijn. We hadden het 
liever anders gezien, maar het is niet 
anders! We vinden het prettig als er door de 
ouders een mondkapje gedragen wordt.  
 
Met ingang van 8 november tot de 
kerstvakantie: 

o van 08.15 uur tot 08.25 uur mogen 

ouders mee de school in op de 

betreffende dag 

o groepen 1-2 door de kleuteringang 

o groepen 3-4 door de hoofdingang 

o groepen 5,6 en neo door de zij-

ingang naar binnen en de 

achteringang naar buiten 

 
Versierhulp Sinterklaas 12 november 
Volgende week is het al zo ver en komt 
Sinterklaas weer aan in Nederland. 

Vrijdagmiddag 12 november om 
13.15 uur wil de Ouderraad de school 
weer prachtig versieren zodat de 
kinderen vanaf maandag 15 
november volledig in 
Sinterklaassferen naar school 
kunnen. Voor het versieren in de 
Ouderraad op zoek naar hulpouders! 
Wilt u komen helpen? Stuur dan een 
mailtje naar or@flierefluiter.asg.nl  
Vele handen maken licht werk! 
 

 

 
‘Nieuwe’ Flierefluiter letters! 
Alex is een ouder van onze school en 
hij is schilder. Hij heeft op vrijwillige 
basis onze Flierefluiterletters 
geschilderd. De kleuren waren zo 
verschoten dat het er aftands uitzag. 
Alex kwam bij ons met de vraag of hij 
de letters voor ons mocht 
opknappen. De school is dit 
schooljaar nog niet aan de beurt om 
de buitenboel te laten schilderen. 
We reserveren elk jaar wel een 
budget om lokalen of tussenruimtes 
te laten schilderen, dat is een 
beperkt budget. We zijn zeer content 
met onze nieuwe letters en de 
bijdrage die Alex voor ons geleverd 
heeft.  
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1-2A      X      

1-2B        X    
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3B    X        

4A        X    
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NEO1        X    

NEO2          X  
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Dozen verzamelen 
Voor de versiermiddag van vrijdag 12 
november zijn we opzoek naar (grote) 
dozen die we leuk kunnen inpakken met 
sinterklaasversiering. Heeft u thuis een 
geschikte doos voor ons? Geef deze dan 
vóór aanstaande vrijdag met uw kind mee 
naar school. Alvast bedankt!  
 

 
Ouderbijdrage  
Hierbij, namens de Ouderraad, nogmaals 
het verzoek tot betaling van de 
ouderbijdrage.  
De ouderbijdrage is €32,50 voor het eerste 
kind, €30,00 voor het tweede kind en 
€27,50 voor het derde en volgende kind. U 
kunt het bedrag overmaken op 
rekeningnummer NL34 INGB 0008716410 
tnv  ASG inz  OR Flierefluiter onder 
vermelding van de voor en achternaam van 
uw kind en de groep waar hij/zij in zit. Ook 
kunt u de bovenstaande QR-code 
gebruiken. 
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