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Meesters- en 
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Eindfeest  
 

17 juli 
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3 september 
1e schooldag 

nieuwe 
schooljaar 

 
 

 
 

 
Meesters- en juffendag! 
Aanstaande woensdag is het zo ver, meesters- en 
juffendag! Een dag waarin we weinig(niet) werken en 
veel gezellige dingen doen! De juffen en meesters 
zorgen voor een lekker 10-uurtje, dus deze hoef je zelf 
niet mee naar school te nemen. 
Kom jij ook in je leukste, gekste of tofste outfit naar 
school? Wij hebben er al zin in! 
 

 
Eindfeest: Herhaling  
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! 
 
 
 
 
 
 

 
Groepen op de Uithof 
Inmiddels mogen we bekend 
maken welke groepen er 
volgend jaar op de Uithof 
zullen komen. De leerlingen 
van groep 5, 6 en 7 zullen daar 
volgend schooljaar 5 lokalen 
vullen. 
We hebben er voor gekozen 
meer groepen op de Uithof 
plaat te laten nemen zodat er 
tussen de leerkrachten een 
betere samenwerking kan 
ontstaan en we daardoor de 
kwaliteit van ons onderwijs 
nog beter kunnen waarborgen.  
 

 
Nieuwe juffen, meesters en 
groepen 
Komende maandag zullen we 
de nieuwe groepsindelingen 
bekend maken voor het 
volgende schooljaar. U krijgt 
hierover bericht via Digiduif.  
Nog heel even geduld! 
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