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20 december 
Kerstdiner 

 
21 december 

Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
Per 1 januari 

Overname 
overblijf door 
Kinderworld 

 
25 januari 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

8 februari 
Rapport 1  

mee naar huis 

 

 
Kerst 
Hier nogmaals de tijden van het kerstdiner : 
Groep 1 en 2 van 17.30 uur tot 18.30 uur. 
Groep 3, 4,  neo en 8 van 17.30 uur tot 18.45 uur. 
Uithof  groepen 5, 6 en 7 van 17.45 uur tot 19.00 uur. 
Het eten mag een kwartier eerder gebracht worden.  
 
Vrijdag 21 december moet de school weer helemaal 
kerst-vrij gemaakt worden. We zijn nog opzoek naar 
hulp ouders die willen helpen opruimen. Dit kan direct 
om 08.30 uur, als u toch uw zoon of dochter naar 
school brengt. Vele handen maken licht werkt. Komt u 
ook helpen? Geef dit dan door aan de leerkracht van 
uw kind. 
 
Kerstkraam  
Tijdens de kerstdiners is er ook dit jaar op beide 
locaties weer een kerstkraam. Bij de kerstkraam is het 
mogelijk om een hapje en een drankje te kopen voor 
een kleine vergoeding. Op de Uithof zal het 
assortiment iets kleiner zijn dan op de Bosgouw.  
 

 
Fietscampagne 
Alle scholen in Nederland kunnen mee doen met 
onderstaande campagne en daarmee leuke prijzen 
winnen. Hierbij de vraag of de ouders ook op onze 
school willen stemmen zodat we misschien leuke 
prijzen kunnen winnen. Alvast bedankt namens de OR. 
https://doemee.fietsersbond.nl/fiets-
school/?fbclid=IwAR173tHJi4Mx1wHa0jnmJs0ceola0Yd
1cA2DiO456mwHDZnjTCb8b09k_BM 
 
 
 
 

 

 
Overblijf  
De overblijf wordt 
overgenomen door 
Kinderworld en dit gaat in op 
1-1-2019. In eerdere 
nieuwsbrieven hebben we u 
hierover geïnformeerd. Mocht 
het u ontgaan zijn dan is de 
informatie over Kinderworld 
terug te vinden op onze 
website. 
Tot dinsdag 18 december 
kunnen de ouders betalen 
voor de overblijf 
georganiseerd door de 
Flierefluiter. Voor de school is 
het van belang dat wij de 
betalingen binnen hebben 
voordat de leerlingen bij 
Kinderworld starten. Na 
betaling van de openstaande 
bedragen geven wij de naam 
van de leerling door aan 
Kinderworld en wordt er 
toegang verleend tot de 
overblijf. 
 

 
Schoolvoetbal 
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u informatie 
over de inschrijvingen voor het 
schoolvoetbaltoernooi voor de 
groepen 5 t/m 8.  
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Schoolvoetbal 2018-2019 groep  5 t/m 8 

Vanaf woensdag 27 februari zijn de voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi bij ASC Waterwijk 
en FC Almere. Ook dit jaar is de Flierefluiter weer van de partij. Begin januari moeten wij ons als 
school opgeven.  
Daarom willen wij nu alvast weten wie er mee wil doen.  
Binnen de KNVB is besloten om het een en ander te veranderen binnen het 
schoolvoetbaltoernooi. Zo spelen de kinderen in groep 5/6 zes tegen zes op een kwart veld en 
groep 7/8 acht tegen acht op een half voetbalveld.  
 
Het opgeven voor een schoolvoetbal toernooi is niet vrijblijvend en er wordt bij opgave dan ook 
op uw kind gerekend. U dient er zelf voor te zorgen dat uw kind gebracht en gehaald wordt naar 
een van de sportvelden.  
Voor het meedoen heeft uw kind uw toestemming nodig.  
Met uw toestemming mag uw kind zijn/haar naam op de inschrijflijst schrijven. 
U kunt er ook voor kiezen uw kind in te schrijven door middel van onderstaand opgavestrookje 
en deze uiterlijk vrijdag 21 december in te leveren bij meester Theo of meester Olivier. 
 
Wij zijn ook op zoek naar ouders/vrijwilligers die het leuk vinden om het team van hun kind te 
begeleiden en zo de kinderen een leuke dag te bezorgen.  
Zodra wij meer informatie hebben over teams, speeltijden, speelvelden enz. dan zult u dat van 
ons ontvangen.  
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 

 

Meester Olivier en Meester Theo 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgavestrookje schoolvoetbal 2019:  
 
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter (voor en achternaam) 
………………………………………………………………………………….. uit groep … 
toestemming om mee te doen aan het schoolvoetbaltoernooi.  
 
Ik geef mij bij deze op als begeleider van het team van mijn kind: Ja / Nee  
 

Naam ouder:…………………………………………………………………. Handtekening ouder:………………………. 


