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5 december 

Sinterklaasfeest 
Continurooster 
08.30 uur tot 

14.00 uur 
 

21 december 
Kerstdiner 

 
22 december 

12.00 uur start 
kerstvakantie 

 
 
 
Informatie voor de komende periode 
Zoals u eerder vernomen heeft, vertrek ik per 1 januari 
als directeur van de Flierefluiter. Deze week hebben juf 
Madelon en ik een gesprek gehad met de 
clusterdirecteur. Afgesproken is dat juf Madelon vanaf 
1 januari als waarnemend directeur verantwoordelijk 
zal zijn voor de Flierefluiter. In die periode zal het 
team, bestuur van ASG in samenspraak met de 
medezeggenschapsraad tot een profielomschrijving 
voor een nieuwe directeur komen en een procedure 
voor opvolging starten. De komende vier weken zal ik 
mijn werkzaamheden overdragen, mijn spullen 
opruimen, de laatste zaken afronden en afscheid 
nemen. Juf Madelon en ik hebben de afgelopen 5 jaar 
intensief samengewerkt als directie van onze school en 
ik heb dan ook alle vertrouwen dat onze overdracht 
soepel zal verlopen en dat ik de school in goede 
handen achterlaat. 
 
 
                  Wijziging in rekening van de Ouderraad! 
Voortaan maar 1 schoolrekening! 
Zoals u gewend bent geven wij regelmatig een update 
van de stand van onze ouderbijdrage. 
Deze bijdrage stort u dan op de rekening van de 
ouderraad. Deze rekening zal echter opgeheven 
worden. De ouderbijdragen kunnen vanaf nu gestort 
worden op de gewone schoolrekening NL71INGB000 
1907896 t.n.v. ASG de Flierefluiter, met natuurlijk als 
kopje ‘ouderraadbijdrage’. 
Wij hanteren hierbij de volgende richtlijn: 
voor het eerste kind €32,50, 
voor het tweede kind €30,00, 
en voor elk volgend kind €27,50.  
 

Staking, PO in actie 
De datum die gepland is voor een volgende landelijke 
stakingsactie is 12 december. Op dit moment is nog 
niet helder of deze dag door zal gaan. Dit hangt af van 
de gesprekken en onderhandelingen die op 29 
november en 5 december gaan plaatsvinden. 
Misschien wel goed om in uw achterhoofd te houden 
dat die dag als stakingsdag in optie staat. 
 
 
 

Schoolfruit  
Het schoolfruit wordt al op 
maandag geleverd! Hierdoor 
kunnen we dinsdag, woensdag 
en donderdag smullen.  
Fruit voor volgende week  : 

  
- Tomaat 
- Mandarijn 
- Peer  

 

Schoen zetten 
Komende week mogen de 
kinderen hun schoen zetten op 
school. Dinsdag zetten we 
onze schoentjes neer en 
zingen we op ons mooist, 
woensdag hopen we natuurlijk 
een cadeautje in onze schoen 
te vinden. 
Helpt u uw zoon/dochter 
herinneren een schoen mee 
naar school te nemen? 
 

Feestelijke school 
Vorige week vrijdag hebben 
een aantal ouders hard 
gewerkt om de school in 
Sinterklaas sferen te brengen.  
Wat ziet het er feestelijk en 
gezellig uit. We willen alle 
ouders die hebben geholpen 
met versieren hartelijk 
bedanken! 
 

Pietengym 
Volgende week staan de 
gymlessen in het teken van 
Sinterklaas. Tijdens de 
gymlessen mogen de kinderen 
verkleed als sint of pietje 
komen gymmen.  
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