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16 maart 
Gemeenteraad 

verkiezingen 
 

16 maart 
Schoolvoetbal 

meisjes 7-8 
 

21 maart 
Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 
12 april 

Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 
15 april 

Paasweekend t/m 
18 april 

 
19 – 21 april 

Voortgangsgesprek-
ken 

 
20 en 21 april 

IEP eindtoets groep 
8 
 

23 april 
Start meivakantie 

t/m 08 mei 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

 
 

19.855,20 euro 
is vanmiddag de uiteindelijke opbrengst van 
de sponsorloop voor Oekraïne. Wat zijn wij 
trots op onze leerlingen die gelopen hebben 
en wat zijn we blij met alle sponsoren die 
het mogelijk hebben gemaakt om dit bedrag 
bij elkaar te lopen. Dit hadden we nooit 
voor mogelijk gehouden. Een spontane 
actie in het team om iets te organiseren 
voor hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne 
heeft in no-time tot dit resultaat geleid. 
Dank aan iedereen die gelopen heeft, 
gedoneerd heeft en geholpen heeft om de 
sponsorloop tot dit succes te maken. 

 
 
 
 

Van onze verslaggevers: 
We hadden maandag 7 maart 2022 
een sponsorloop voor Oekraïne.   
We gingen rondjes om het veld 
rennen bij het hoofdgebouw.  Je kon 
maximaal 15 rondjes rennen en je 
had daar een half uur voor gekregen. 
Er kon ook familie komen.  
We vonden het heel leuk en we 
waren heel fanatiek. De juf was heel 
erg trots op ons! Iedereen rende zich 
helemaal kapot zo enthousiast waren 
we. En nu weten we ook hoe het is 
als je moet vluchten voor de oorlog.   
Door Roan en Lana. Groep 6A 
 

 
SPECIALE EDITIE 
SPONSORLOOP 

OEKRAÏNE  
Er was woensdag 09-03-2022 een 

peiling over  
de sponsorloop van  

07-03-2022 
De sponsorloop was een erg groot 
succes en de bedoeling was om geld 
in te zamelen voor Oekraïne, Dat is 
aangevallen door Russische troepen, 
vliegtuigen, raketten en tanks. Er is 
veel geld opgehaald, sowieso al 
1089,00 in onze klas (Neo 2) terwijl 
wij maar met 15 kinderen 
meededen. Wij hebben ook wat 
mensen geïnterviewd en dit zijn hun 
reacties. 
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De eerste geïnterviewde, Sean, vond het 
een goed idee om een sponsorloop te doen, 
maar het was wel beter als het meer van te 
voren was gezegd. Ook was het een gezellig 
iets om te doen maar het was ook leuk. 
Anderen vonden de rondjes te groot en het 
was een hobbelig terrein om op te lopen, 
maar gelukkig waren er ook stukjes op het 
fietspad. 
1/3 van de kinderen was het er niet mee 
eens en zij vonden dat het beter was 
geweest als er wat dingen anders gingen. 
Owen en Jari 
Made in Neo 2 door uw correspondenten 
Owen van Duijn en Jari de Boer 
 

De uitdaging van meester Daniël. 
Na de sponsorloop van afgelopen maandag 
wilde meester Daniël (van groep 1/2B) ook 
zijn steentje bijdragen voor Oekraïne. Hij 
bedacht dat hij in plaats van met de auto 
(hij woont in Hilversum), te gaan lopen naar 
Almere. 

 
De route uitgestippeld, maar liefs 20 
kilometer. Dat betekende vroeg opstaan om 
te gaan lopen. 
Hij vertrok vannacht om 3.00 uur en kwam 
vanmorgen om 7.45 uur aan bij de 
Flierefluiter. Het laatste stukje heeft juf Lies 
(groep 1/2D) met hem meegelopen. Hij 
werd warm onthaald door zijn collega’s op 
de rode loper. 

 
Een behoorlijke prestatie die door 
veel mensen is gesponsord. Het 
bedrag dat hij hiermee opgehaald 
heeft is maar liefst 

€ 1140,00. 
Wij nemen ons petje af voor meester 
Daniël! Wat een topprestatie. 
 
En nu 
Het binnengekomen sponsorgeld 
wordt aanstaande maandag naar 
Giro 555 overgemaakt. Het kan zijn 
dat uw kind de enveloppe met het 
sponsorgeld nog niet heeft 
ingeleverd bij de groepsleerkracht.  
Wij verzoeken u om dit opgehaalde 
bedrag zelf op  Giro 555 te storten 
omdat wij niet meer in de 
gelegenheid zijn om contant geld te 
storten bij een van de 
stortingsautomaten. Deze zijn te ver 
van school. Wel willen we graag dan 
op een briefje naar de 
groepsleerkracht hoeveel geld er 
door u is overgemaakt zodat we in de 
loop van de volgende week het 
eindtotaal kunnen vaststellen. 
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De bieb wordt verbouwd! 
Spannende tijden voor bibliotheek Haven. 
Het pand wordt eindelijk gerenoveerd, 
waarmee er een einde komt aan de 
schimmels en slechte vloeren (souterrain) 
en wanden, ontstaan door wateroverlast. 
Ook wordt de inrichting iets opgefrist. De 
bibliotheek blijft tijdens de verbouwing 
echter wel bereikbaar voor haar leden. Er 
wordt namelijk een tijdelijke locatie 
geopend aan de Kruisstraat, nummer 10. 
Dit is geen grote ruimte, maar er is genoeg 
plek voor het lenen en inleveren van 
boeken. Er wordt gestreefd naar een zo 
compleet mogelijke dienstverlening, maar 
dan in het klein. Een tijdelijk servicepunt, zo 
zou je het ook kunnen noemen. 
De opening van de vernieuwde bibliotheek 
in Haven is op maandag 4 juli. In september 

organiseert de bieb nog een klein feestje! 

 
Van de Ouderraad: 
 
Lieve ouders, 
De ouderraad is druk bezig met de 
voorbereidingen van het lustrumfeest in 
mei. We willen er voor alle kinderen een 
leuk feest van maken, en dat kost (helaas) 
geld. Het lustrumfeest is een van de dingen 
die betaald worden met het geld van de 
ouderbijdrage. Na ons vorige bericht in het  
Flierefluiternieuws hebben we van een stuk 
of 20 kinderen de ouderbijdrage ontvangen, 
bedankt! In totaal heeft nu 1/3 van de 
ouders de ouderbijdrage overgemaakt. Het 
moet toch lukken om dit aantal omhoog te 
krijgen? Om het u nog makkelijker te maken 
komt de ouderraad op woensdag 16 maart 

om 11:45 en op vrijdag 18 maart om 
15:00 uur naar het schoolplein van 
de Bosgouw.  
U kunt de bijdrage dan contant in 
een envelop met daarop naam + klas 
van het kind aan een van de ouders 
van de ouderraad overhandigen. Let 
op, er is geen wisselgeld aanwezig, 
dus gepast geld meenemen! Ook is 
het mogelijk om terplekke het geld 
over te maken met uw mobiele 
telefoon via een QR-code die 
aanwezig zal zijn. De bijdrage voor 
het eerste kind is € 32,50. Het 
tweede kind is € 30,00 en € 27,50 
voor uw 3de kind. 
U kunt de bijdrage ook gewoon 
overmaken op 
NL34 INGB 0008716410 TNV ASG inz 
OR Flierefluiter. 
We hopen op uw steun. U gunt uw 
kind toch ook een leuk feest? De 
ouderraad bestaat geheel uit 
vrijwilligers, al het geld van de 
ouderbijdrage wordt ook echt 
gebruikt voor de kinderen, er blijft 
niets aan de strijkstok hangen! 
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