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2-6 juli 
10-min 

gesprekken 
 

11 juli 
Meesters- en 

juffendag 
 

13 juli 
Eindfeest  

 
17 juli 

Afscheidsavond 
groepen 8 

 
20 juli 
Start 

zomervakantie 
 

3 september 
1e schooldag 

nieuwe 
schooljaar 

 
 

 

 
Herhaling: Groepsindeling nieuwe schooljaar 
De groepsindeling voor volgend schooljaar 
wordt maandag 9 juli bekend gemaakt. Alle scholen 
van ons ASG bestuur zullen dat doen. 
De reden hiervoor is dat de scholen van ASG nu meer 
tijd hebben om de openstaande vacatures in te vullen. 
We houden iedereen nog even in spanning! 
 

 
Eindfeest  
Vrijdag 13 juli as. is het alweer zover: het EINDFEEST 
van de Flierefluiter! Een gezellige gelegenheid voor 
leerlingen, leraren en ouders om het einde van het 
schooljaar en begin van de zomer(vakantie) te vieren.  
Vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur is van alles te doen op 
het schoolplein. Voor het laten slagen van de 
activiteiten en stands, zijn mensen nodig. De leden van 
de Ouderraad, leerkrachten en een paar ouders zijn al 
van de partij. Er is dus al veel hulp, maar we missen 
nog bemensing van de volgende posten:  
- begeleiding springkussen en stormbaan 
- drankverkoop 
- glittertattoos 
Wie komt naar het feest, wil zich nuttig maken en 
komt ons VERSTERKEN? Laat het ons weten 
op OR@flierefluiter.asg.nl. Tot vrijdag de 13e! 
 

 
Rapportgesprekken 
Komende week staan de rapportgesprekken gepland 
voor de groepen 1 t/m 7. Voor ieder gesprek hebben 
de leerkrachten 10 minuten gepland. Als we met zijn 
allen om de tijd denken, moet het lukken iedereen op 
de geplande tijd te kunnen spreken. Wij wensen alle 
ouders/verzorgers en leerkrachten prettige 
gesprekken!  
 

 
Verzoekje groep 4b 
We zijn op zoek naar vrolijke 
stukken behang. Heeft u nog 
een stuk behang over of een 
behangrol thuis liggen? Wij 
zijn er blij mee! Inleveren kan 
bij juf Simone (groep 4b). 
 

 
Vakantiebieb 
Wil jij GRATIS boeken 
downloaden om in de vakantie 
te kunnen lezen? Ga dan op 
zoek naar de app 
‘vakantiebieb’ op een telefoon 
of tablet en download 
kosteloos leuke boeken om in 
de vakantie, of nu al, te lezen! 
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