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19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
23 dec - 3 jan 
Kerstvakantie  

 
6 januari 

Eerste 
schooldag 2020  

 
13 januari 

Start periode 
Citotoetsen  

 
24 januari 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

7 februari 
Rapport 1  

mee naar huis  
 

11, 12, 13 
februari 
10-min 

gesprekken 
 

11 februari 
Leerlingen 
middag vrij  

 
17-21 februari 

Voorjaars-
vakantie  

 

 

 
Studiedag 6 december  
Vrijdag 6 december stond er een studiedag voor de 
juffen en meesters op de planning.  
De studiedag stond in het teken van het optimaliseren 
van de instructies die we aan de kinderen geven voor 
alle vakgebieden.  
 

 
Verhalenverteller Rudolf Roos  
Rudolf Roos komt dinsdagmiddag 10 december naar 
de Flierefluiter voor de groepen 1-2 en hij zegt er dit 
over: 
”Langzaam laten we de sneeuwvlokken door de lucht 
naar beneden dwarrelen, en begin ik met het 
kerstverhaal voor de kleuters. Voor zo'n 2000 
leerlingen op zo'n 15 basisscholen mocht ik voor kerst 
een kerst/winterverhaal vertellen. Inmiddels doe ik dit 
zo'n 5 jaar en elk jaar werk ik met twee nieuwe 
kerstverhalen. Meestal komen die uit de vertelde 
traditie of zijn het bewerkingen van verhalen die 
anderen geschreven hebben. Afgelopen jaar maakte ik 
ze zelf, en dat sloeg aan. "Is hier ook een boek van? 
Nee? Ah... Wil je hier alsjeblieft een boek van maken?". 
Wij zijn benieuwd naar dit prachtige verhaal…. 
 

 
Dag sinterklaasje! 
Donderdag 5 december hebben we met de hele school 
het grote feest van Sinterklaas gevierd. Het was een 
hele gezellige en vrolijke dag! 
We willen de Ouderraad bedanken voor alles wat zij 
wéér hebben geregeld om er ook dit jaar een TOPdag 
van te maken! 

 
Hallo kerst! 
Voor de organisatie van ons 
kerstfeest zijn we nog op zoek 
naar hulp voor de volgende 
punten: 
- Het opzetten en bemannen 
van de kerstkraam tijdens het 
kerstdiner op donderdag 19 
december op locatie “de 
Uithof”. 
- Het opruimen van de 
kerstspullen op beide locaties 
op vrijdag 20 december om 8.30 
uur. 
Als u wilt helpen, geef uzelf dan 
op bij juf Lies(1/2d), juf 
Jannie(3b) of juf Dorota(5b) of 
meld het bij de Ouderraad via 
or@flierefluiter.asg.nl.  
 

 
Kerstdiner 19 december 
Donderdag 19 december staat 
het kerstdiner op de planning! 
De tijdens voor beide locaties 
zijn als volgt: 
Op het hoofdgebouw: 
Groepen 1/2: 17.30-18.30uur 
Groepen 3,4,neo, 7/8 en 8: 
17.30-18.45uur 
Op de Uithof: 
Groepen 5, 6 en 7: 17.45-
19.00uur 
 
Vanaf volgende week hangen er 
bij de klassen intekenlijsten voor 
het kerstdiner voor het 
meenemen van de hapjes en 
drankjes.  
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