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15 april 
Paasweekend t/m 

18 april 
 

19 – 21 april 
Voortgangsgesprek-

ken 
 

20 en 21 april 
IEP eindtoets groep 

8 
 

22 april 
Koningsspelen voor 
de groepen 1 t/m 4 

 
23 april 

Start meivakantie 
t/m 08 mei 

 
09 en 11 mei 

Schoolfotograaf 
 

23-24-25 mei 
Lustrumdagen ihkv 
40 jaar Flierefluiter 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
Beste ouders/ verzorgers, 
De afgelopen weken hebben er groepen 
thuis gezeten omdat we geen leerkracht 
beschikbaar hadden, de juf of meester was 
ziek. Heel af en toe is er sprake van Corona, 
maar meestal was het een griepje. 
Gelukkig komt er een prachtig paasweekend 
aan. We wensen alle onze ouders en 
kinderen een fijn lang weekend toe. 
 

 
 
8e groepers succes!!!! 
Aanstaande woensdag en donderdag 
hebben de 8e groepers hun eindtoets 
basisonderwijs. We wensen alle 8e groepers 
heel veel succes en een mooi eindresultaat!. 

 
Bedankt! 
Hierbij willen we alle ouders bedanken die 
aan het tevredenheidsonderzoek hebben 
meegedaan. Vande de 325 gezinnen 
hebben 135 personen de enquête ingevuld.   
We zijn erg blij met de waarderingen die u 
op verschillende onderdelen heeft gegeven. 
U geeft de Flierefluiter een gemiddelde van 
een 7,3 

 
 

Het complete rapport wordt eerst 
met de medezeggenschapsraad 
besproken en wij zullen het na de 
meivakantie met u delen. 
 
Voortgangsgesprekken 
Van 19 t/m 21 april zijn er 
voortgangsgesprekken. Deze 
gesprekken zijn alleen voor ouders 
van leerlingen die worden 
uitgenodigd door de 
groepsleerkracht. U krijgt bericht via 
de ouderportal van de 
groepsleerkracht met daarbij ook het 
gespreksonderwerp. De gesprekken 
zijn in de meeste gevallen op school. 
In overleg kunt u aangeven om het 
gesprek online te doen via Teams.  
 
Lieve ouders,  
 
Het is zover het jubileum komt eraan 

🎊🎈 
 
Wij zijn druk bezig met de 
voorbereidingen van ons 
jubileumjaar, maar wij hebben uw 
hulp nodig. 
 
Wij zoeken een ouder met een busje  
die op vrijdag 20 mei en op 
woensdag 25 mei voor ons 
springkussens wil ophalen en weg 
brengen.  
 
Heeft u een busje hebben en kunt u 
op een van deze datums of misschien 
wel beide datums,  neem dan aub 
contact op met de 
ouderraad.  or@flierefluiter.asg.nl 
 
Op dinsdag 24 mei zoekt meester 
Theo hulpouders die hem helpen op 
de Bosgouw met het begeleiden van 
kinderen op de springkussens.  
Lijkt u dit leuk en bent u  24 mei 
beschikbaar , geef dit door via 
info@flierefluiter.asg.nl  
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Mocht u nog niet de ouderbijdrage hebben 
overgemaakt dan kunt u dit nu nog doen 
voor dit schooljaar 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.  
Namens de ouderraad  
Alvast heel erg bedankt 
 
We gaan weer op schoolreis ☺ 
 

 
De groepen 3 t/m 7 gaan eind van dit 
schooljaar, na twee jaar zonder uitstapjes, 
eindelijk weer op schoolreisje! 
Waar de groepen naartoe gaan en op welke 
dag houden we nog even een verassing.  
De kosten voor het schoolreisje zijn €27,50 
en kunnen worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL71INGB0001907896 
onder vermelding van de voor- en 
achternaam en de groep van de 
leerling(en). 
De groepen 1/2 gaan begin van het nieuwe 
schooljaar weer op schoolreisje. Mocht u 
ook deze kosten alvast willen overmaken, 
dan kunt u bovenstaande gegevens 
gebruiken.  
 
Ouders waarvoor het betalen van het 
schoolreisje een financiële zorg oplevert, 
mogen samen met juf Karin kijken naar een 
passende oplossing.  
 

Sommige ouders hebben 2 jaar 
geleden een bedrag overgemaakt tbv 
het schoolreisje 2020. Dit 
schoolreisje is toentertijd niet 
doorgegaan i.v.m. de 
coronamaatregelen. 
Indien dit voor u geldt verzoeken wij 
u om een mailtje te sturen naar 
info@flierefluiter.asg.nl . Graag in 
het mailtje vermelden voor welke 
kinderen er toen betaald is. Juf Karin 
zal daarna deze betaling bevestigen 
en doorgeven hoeveel er nog 
eventueel bijbetaald moet worden. 

 
Gevonden voorwerpen 
Zowel op de Bosgouw als op de 
Uithof liggen de gevonden 
voorwerpen klaar om naar hun 
rechtmatige eigenaar te gaan. Komt 
u het ophalen.  
Volgende week vrijdag 22 april gaat 
alles wat nog over is naar een goed 
doel. 
 

Vrijdag 22 april staan de 
Koningsspelen weer op het 
programma voor de groepen 1-4(+ 
Neo gr 4) 
Dit doen we weer samen met al de 
stagiaires van Meester Theo. 
  
Schatten in groep 3 en 4 
Een belangrijke rekenvaardigheid is 
schatten. In de groepen 3 en 4 
konden de kinderen deze week 
schatten hoeveel eitjes er in de pot 
zaten.  
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Er werd overlegd, de pot werd opgetild, de 
pot werd neergelegd. Daarna konden de 
kinderen een kaartje in de antwoordenbox 
doen.  
 
Woensdag 13 april hebben we de box 
geopend en de eitjes geteld. Het bleken er, 
toevallig,  precies 100 te zijn!

 
 
 
 

Schoolvoetbal 2-3-4 
Het schoolvoetbal voor de groepen 
2,3,4 is in de meivakantie en wordt 
niet door school georganiseerd.  
Een ouder van groep 4B  heeft een 
lijst gemaakt om in te tekenen.  
Als er kinderen zijn van de groepen 
2,3of 4 die willen meedoen dan 
kunnen zij zich inschrijven bij lokaal 
4B.  
Per groepje is er wel een begeleider 
nodig. Dit moeten ouders onderling 
regelen en opgeven.  
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