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25 september 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

2-11 oktober 
KinderBoeken-

Week 
 

11 oktober 
08.15-08.45 
Kijkochtend 

KBW 
 

21-25 oktober 
Herfstvakantie 

 
18 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
5 december 

Sinterklaasfeest 
 

6 december 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Brief lerarentekort 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief van 
ons bestuur inzake het lerarentekort.  
 
 
 

 
Herhaling: 
Beste ouders van onze kinderen!!! 
Wij van de OR zijn op zoek naar een paar nieuwe 
leden. Ben je creatief, gezellig en spontaan? Meld je 
dan nu aan....! We zijn er voor alle leuke dingen die op 
school gebeuren.  
Aanmelden kan via: or@flierefluiter.asg.nl 
Met vriendelijke groet, De OR 
 

 
KinderBoekenWeek 
Woensdag 2 oktober start de KinderBoekenWeek. Het 
thema van dit jaar is ‘reis mee’! 
Woensdagochtend 2 oktober hebben alle groepen een 
gezamenlijke aftrap van de KBW! Het thema wordt 
feestelijk onthuld en iedere groep krijgt zijn eigen 
voertuig of onderwerp toegewezen.  
Vrijdagochtend 11 oktober van 08.15 uur tot 08.45 
uur zijn alle ouders, opa en oma’s welkom om te 
komen kijken naar alles wat we hebben geleerd en 
gemaakt passend bij deze week over lezen en 
leesplezier! 
 

 
Sparen voor gratis boeken voor 
de school tijdens KBW! 
Spaart u mee voor de 
schoolbieb? Tijdens de 
KinderBoekenWeek heeft de 
Bruna een spaaractie. Koop een 
kinderboek in die week, van 2 
okt tot 13 okt, en lever het 
bonnetje op school in bij juf 
Bianca(groep 3a). De bonnetjes 
worden verzameld en voor 20% 
van het totaalbedrag van de 
bonnen, mag de school gratis 
kinderboeken uitzoeken! 
Helpt u ook mee sparen?  
 

 
Ouderbijdrage 
Wij verzoeken u vriendelijk de 
ouderbijdrage voor dit 
schooljaar voor uw kinderen 
over te maken op 
rekeningnummer NL 34 INGB 
0008716410   o.v.v.  
OR INZ de Flierefluiter. Graag 
daarbij de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en) 
vermelden. 
De ouderbijdrage bedraagt 
€32,50 voor het eerste kind, €30 
voor het tweede kind en €27,50 
voor ieder volgend kind. 
Wij hopen dat jullie allemaal de 
ouderbijdrage willen betalen 
zodat we ook dit schooljaar 
kunnen voorzien van leuke en 
gezellige activiteiten.  
Alvast bedankt! 
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Broertjes of zusjes naar school 
Heeft uw schoolgaande kind een broertje of zusje die 
volgende jaar 4 wordt en ook naar de Flierefluiter 
gaat? Geef dit dan nu alvast door aan juf Karin.  
 

 
Voor de liefhebber(s) 
Wij hebben een 12 tal gebruikte leerlingstoeltjes over.  
Als u interesse hebt kunt u één of meerdere stoeltjes 
volgende week op maandag, dinsdag of donderdag 
ophalen tussen 15:15 uur en 15:30 uur op de 
dependance de Uithof. Zo lang de voorraad strekt! 
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