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Herhaling: 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Ananas 
- Mandarijn 
- Peer  

 

Kerstdiner 
Vanaf volgende week hangen er bij de klassen 
intekenlijsten voor het kerstdiner van donderdag 21 
december.  
 
De tijden van het kerstdiner zijn als volgt: 
Groep 1 en 2 van 17.30 uur tot 18.30 uur, 
Groep 3 , 4, neo, 7 en 8 van 17.30 uur tot 18.45  uur,  

Uithof 5 en 6 van 17.45 uur tot 
19.00 uur. 
 
Het eten mag een kwartier 
eerder gebracht worden. 
Tijdens het kerstdiner kunnen 
de ouders op beide locaties 
genieten van een hapje en 
drankje bij de kerstkraam. 
 

Staking 
Aanstaande dinsdag, 12 
december, vindt er weer een 
staking plaats in het primair 
onderwijs. De school is dan 
gesloten en we gaan ervan uit 
dat u opvang heeft kunnen 
regelen voor uw kind(eren).  
Wij hopen op uw begrip.  
 

Groep 6a op tv! 
Zaterdag 9 december worden 
de opnames van ‘Meer Muziek 
in de Klas’ uitgezonden op 
NPO 3 om 19.25 uur.  
Kijkt u ook? 
 

Gymschoenen 
De laatste tijd gebeuren er 
veel ongelukjes in de gymzaal 
met blote voeten. 
Gymschoenen kunnen 
ongelukjes voorkomen!  
Wilt u eraan denken dat uw 
zoon/dochter gymschoenen 
mee naar school neemt?  
 
 
 

 
 
 

 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl

