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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Allereerst willen wij u bedanken; wat geweldig dat u allemaal het digitale formulier 

ingevuld heeft. Wij zijn hier echt mee geholpen! 

Het afgelopen thema “Beer is jarig” vonden de peuters erg leuk en vooral om de 
verjaardag van Beer te vieren. Beer mocht, net als jarige peuters, op de verjaardag 

stoel zitten en de kinderen zongen hem toe. Daarna mocht beer trakteren, zo was het 

een ‘echte’ verjaardag op elke groep. 

 
Corona nieuws: 

Wij zijn dankbaar dat er geen meldingen binnengekomen zijn van ouders of kinderen 

met Corona. Is uw kind (alleen) verkouden mag het nu wel komen spelen, u kon dit 
lezen in onze vorige mail. Het aangepaste protocol vindt u ook op onze site bij ‘nieuws’ 

en bij ‘beleidsplan’. 

Deze week wordt de beloofde vergoeding aan u uitgekeerd voor de periode dat we 

i.v.m. Corona gesloten waren. Meer informatie is te vinden op www.svb.nl/opvang. 
 

Naam op de jassen: 

Nogmaals de vraag aan u of u op de jas van uw peuter met DUIDELIJKE letters de 
naam van uw peuter wilt zetten. Dit kan met een label of met een sticker. Dat is fijn 

voor de juffen en zo gaan de peuters met de goede jas naar buiten. Helpt u mee? 

 
Jaaropgave voor de belastingdienst: 

Vraagt de belastingdienst van u een jaaropgave, dan helpen wij u graag. Stuurt u een 

mail naar info@flierefluiter.info en vraagt u zo de jaaropgave aan. Zet even de naam 

van uw peuter in de mail, dat is duidelijker. 
Dit jaar nog op aanvraag, maar volgend jaar ontvangt u de jaaropgave automatisch 

per mail. Dit gaat dan via ons nieuwe administratiesysteem van KOVnet. 

 
Extra groep op onze locatie aan de Noordstraat: 

Na de zomervakantie gaat er een extra groep starten op de dinsdagochtend. Op onze 

locatie aan de Noordstraat was dit dagdeel nog niet eerder beschikbaar. Juf Hanita en 
juf Tineke zijn de juffen op deze ochtend.  

 

Op tijd aanmelden: 

U mag uw kleintje al vanaf 1 jaar inschrijven en dat is aan te raden omdat er veel 
aanmeldingen zijn. Fijn dat zoveel ouders De Flierefluiter weten te vinden! 

 

Vakantie in 2020                                                        
Wij zijn gesloten op: 

Zomervakantie                         ma. 20 juli t/m vr. 28 augustus 2020 

Herfstvakantie   ma.19 oktober 2020 t/m vr. 23 oktober 2020  

Dankdag                                                              4 november 2020 

Kerstvakantie                      ma. 21 december t/m vr. 1 januari 2021            

        

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe en alle peuters die vier jaar worden (of net 
zijn geworden): heel veel plezier op de basisschool! Hartelijke groet, de juffen 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/fp5bqszdsfy4brvv6j6axx3og57spttajzbx3ja6qytbmg7gfqjvazp6g4qdoyvyzu5j4ebqgdtmq/esgv4g2q7plpklq4gozt75tk3m
mailto:info@flierefluiter.info

