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27,28,29 juni 
Kamp  

groepen 8 
 

29 juni  
Schoolreisje 

groep 
5,6,7,neo2 

 
11 juli 

Meester- en 
juffendag 

 
13 juli 

Eindfeest  
 

17 juli 
Afscheidsavond 

groepen 8 
 
 

 

 
Gefeliciteerd! 
Onze felicitaties gaan uit naar onze nieuwe directeur, 
Madelon Goores. Wij wensen haar veel plezier met 
haar nieuwe functie bij ons op school! 
 

 
Nieuws van de MR 
U hebt inmiddels allemaal mogen vernemen dat 
Madelon Goores de nieuwe directeur van de 
Flierefluiter is geworden. Om wat transparantie in het 
proces te bieden hecht ik eraan duidelijkheid te geven 
in wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden 
en hoe de MR daarbij betrokken was. 
 
De MR heeft in  3 sessies invloed kunnen uitoefenen 
op het profiel van de nieuwe directeur en de daarbij 
behorende advertentietekst waarmee de basis voor 
een nieuw te kiezen directeur werd gelegd. Op de 
advertentie zijn 15 reacties gekomen. Na een papieren 
selectie door de Clusterdirecteur en PZ bleven er 2 
kandidaten over. Madelon is daarna geïnterviewd door 
de directeur van de ASG, haar Clusterdirecteur en PZ. 
Nadat ook dat positief uitpakte is er nog een 
diepgaand gesprek geweest met de Benoemings-
Adviescommissie (BAC) waarin 2 Clusterdirecteuren, 2 
docenten van de Flierefluiter, 1 collega-directeur en 1 
vertegenwoordiger van de ouders zitting hadden. Pas 
toen ook uit deze sessie een positief advies kwam is er 
tot benoeming van Madelon overgegaan. 
Zorgvuldigheid heeft in dit traject een grote rol 
gespeeld. Bepaald geen licht traject. Het past daarom 
om Madelon ook namens de MR van harte te 
feliciteren met haar nieuwe job en haar alle succes toe 
te wensen. 
 
Namens de MR 
Dick Katgert/secretaris 

 
Citotoetsen 
Komende week 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.  
 

 
Bijlage schoolreisje 
In de bijlage van dit 
flierefluiternieuws kunt u 
lezen over de belevenissen van 
groep 3b tijdens het 
schoolreisje van vrijdag 1 juni.  
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                                      Het schoolreisje 

 

We gaan met de bus naar de Juliana toren. 

De bus deed er een uur over. 

We gingen verzamelen bij de tafels. 

Daarna gingen we spelen. Jax , Lauren en Milan gingen 

in de achtbaan. Luke, Quinten, Quinn, Isis en Fleur 

gingen naar de dino’s. Jurassic World. 

Colin en Milan gingen in een attractie die op zijn kop 

ging. 

Femke en Fleur gingen in de draaimolen in de regen. 

Diego, Quinn en Tim hadden lol in de brandweerauto’s. 

Yaline en Zoe speelden vaak in de speeltuin bij de 

tafels. Hugo kreeg een wondje bij de glijbaan en Luca 

vond de matjes het leukst. Roos, Gisele, Tess en de juf 

gingen in de achtbaan. De juf was Aily kwijt en Aily was 

Isis kwijt. 

We aten patat en toen ging het keihard regenen. 

Yah-Airo was niet mee want hij was naar een bruiloft in 

Schotland met het vliegtuig. 

                                                  Groep 3b 

 


