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22 oktober -  
26 oktober 

Herfstvakantie 
 

19 november 
Studiedag: 

leerlingen vrij  
 

4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
 

 
Voorstelling groepen 3 en 4 
Dinsdag 16 oktober zijn de groepen 3 en 4 in het kader 
van de Kinderboekenweek naar een muziekvoorstelling 
in de Glasbak geweest.  
De voorstelling heette ‘Het bos draaft door’, wat een 
kinderversie voorstelde van het tv-programma ‘De 
wereld draait door’. 
We willen alle papa’s, mama’s en oma’s bedanken 
voor het vervoer en de gezelligheid. De kinderen 
hebben nog lang over de voorstelling kunnen 
napraten. 
 

 
De vernieuwde gymzaal 
Deze week hebben alle groepen weer kunnen gymmen 
in onze vertrouwde gymzaal. Het was nog wat 
behelpen qua kleedruimten en binnenwandelende 
werkmannen. Na de vakantie hopen we dat de 
gymzaal helemaal af is zodat we weer optimaal gebruik 
kunnen maken van het hele (gym)gebouw.  
 
 
 

 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie! 
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Voorstellen Ouderraad (OR)  
Wij willen de OR wat meer bekendheid geven dit 
schooljaar en ook de leden van de OR aan iedereen 
voorstellen. Zo krijgen ouders ook een gezicht bij de 
mensen van de OR waar ze met vragen naar toe 
kunnen.  
Hierbij stellen we nog 3 leden aan jullie voor: 
 

  
Mijn naam is Sandra en ik ben moeder van 2 kinderen. 
Ik werk drie dagen in de week en de rest van de dagen 
en uren ben ik lekker thuis voor de kids. Ik heb vele 
hobby's waardoor ik lekker met mijn handen bezig ben 
in de vrije uurtjes. Ik sta Sylvia bij met de functie 
penningmeester voor de ouderraad. Ik vind het leuk 
diverse activiteiten te regelen voor de kinderen op 
school. 
 

 
Hoi, ik ben Sylvia Bollinger en ik ben samen met Sandra 
de penningmeester van de OR. Ik ben de moeder van 
Jelle (6/7) en Ruben (4A). 
Ik ben nu al een jaar of 5 lid van de OR en mijn 
doelstelling is om de kinderen een leuke schoolperiode 
te geven. Een tijd waar ze leuk en vrolijk op terug 
kunnen kijken. Ook ben ik leesmoeder en help daar 
waar nodig is. Zelf ben ik werkzaam bij de gemeente 
Amsterdam en de tijd die ik over heb ben ik dan ook 
veel in school te vinden. Dit jaar gaan we er wederom 
een superleuk schooljaar van maken:). 
 

  
Mijn naam is Danielle Bitter, moeder van Isa (groep 7a) 
en Tess (groep 4a). Sinds 2 jaar ben ik lid van de 

ouderraad. Ook ben ik 
leesmoeder bij de jongste in 
de klas. Daarnaast werk ik 3 
dagen per week op het 
havenkantoor van een 
jachthaven in Almere-Poort. 
Ik ben bij de ouderraad gegaan 
omdat ik het erg leuk vind om 
gezamenlijk leuke activiteiten 
voor de kinderen op school te 
organiseren.  
 

 
Mijn naam is ........   
Wij zijn nog op zoek naar één 
nieuw lid! Welke vader of 
moeder heeft zin om ons team 
te komen versterken?  
Stuur voor meer informatie 
een mail naar 
or@flierefluiter.asg.nl  
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