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Vanaf 22 
januari 

Citotoetsen 
Afname  

 
2 februari 

Leerlingvrije 
dag  

 
12 februari 
Leerlingvrije 

middag 
 

 

 
 

 
Een nieuw gezicht in de school 
We hebben een nieuw gezicht op school: Lex van 
Hamersveld.  
Lex ondersteunt ons team en dagelijkse leiding met 
zijn ervaring in diverse projecten. Hij is vooral 
werkzaam vanuit de Uithof waar hij op 
maandagochtend, dinsdagmiddag en 
donderdagochtend aanwezig is.  
Zijn aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.  

 
Babynieuws 
Juf Anne is vrijdag 12 januari bevallen van een dochter. 
Het meisje heeft Sophie Louise. Wij wensen juf Anne 
en haar man heel veel geluk met hun kleine meisje.  

 
Citotoetsen: herhaling  
Vanaf 22 januari zullen in alle groepen de citotoetsen 
weer afgenomen worden. In een periode van 2 á 3 
weken vindt vrijwel iedere dag een toets plaats. 
In die periode is het extra belangrijk dat de kinderen 
goed uitgerust zijn en ’s avonds op tijd naar bed gaan. 
Zo kunnen zij de volgende dag met optimale 
concentratie hun toetsen maken. 
Ook willen we u vragen rekening te houden met 
dokters- en tandartsafspraken. Wilt u deze, waar 
mogelijk, na schooltijd plannen óf pas aan het eind van 
de dag? Zo kunnen we samen zorgen voor optimale 
toets omstandigheden.  

 
Kleding groepen 3: herhaling 
Ook in groep 3 komt het nog wel eens voor dat de 
leerlingen net te laat bij het toilet aankomen.  
Gelukkig zijn er op school schone broeken en 
onderbroeken, maar helaas vaak in kleine maatjes.  
Mocht u thuis broeken of onderbroeken in een grotere 
maat hebben welke niet meer gebruikt worden, dan 
ontvangen wij deze graag. Ze mogen gebracht worden 
bij de juffen van groep 3. Alvast bedankt! 

 
Ouders in de gang 
Het valt de laatste tijd op dat veel papa’s en mama’s 
met kinderen in groep 3 t/m 8 om 12.00 uur en 15.15 
uur de school in gaan om hun kind(eren) op te halen.  

De kinderen van de groepen 3 
t/m 8 komen zelf naar buiten 
en deze papa’s en mama’s 
willen wij dan ook vragen 
buiten op hun kind(eren) te 
wachten. 
Alvast bedankt! 

 
Kascontrole Ouderraad 
De penningmeesters van de 
Ouderraad willen het boekjaar 
2017 afsluiten. Hierbij is het 
gebruikelijk dat er twee ouders 
gevraagd worden om dit te 
controleren. Vind je het leuk 
om dit te doen? Meld je dan 
aan via het OR mailadres: 
or@flierefluiter.asg.nl . 
Wij hebben de volgende data 
in gedachten en hopen dan 
met elkaar af te kunnen 
stemmen op één van de 
genoemde data: 
23 januari, 26 januari of 31 
januari.  
 
  
 
Schoolfruit  
Op dinsdag, woensdag en 
donderdag  
kunnen we smullen van: 

- Meloen 
- Tomaat 
- Mango  

 

   
 
 
Nieuwe regel van de maand: 

 
 Ik luister naar de ander 
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