
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gefeliciteerd!  
4 juni Kees (groep 1), 8 juni Wietse (groep 2), 16 juni: Dani (groep 1), 29 juni: Jake (groep 2), 30 
juni: Janiek (groep 1), 4 juli: Lisa (groep 4), 20 juli: Demy (groep 4) en 25 juli: Wytse (groep 1)  
 
Typeles: 
Stan, Kees, Sieds, Tjalling en Jens hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de typelessen 
in Balk. Wat een aanslagen! Gefeliciteerd allemaal. 
 

Benoeming nieuwe directeur voor ABBS DE FLUESSEN 
Zoals u inmiddels vernomen hebt wordt er een nieuwe directeur benoemd voor onze school. Binnenkort zal er een kennis-
making plaatsvinden. Daarmee komt er voor mij binnenkort een einde aan de interim-periode. Ik ben medio november 
2018 op de school gestart en kijk (nu alvast) terug op een hele fijne en constructieve periode. De samenwerking met team, 
leerlingen en zeker ook met ouders is/was zeer prettig. Ik verwacht dat u straks met elkaar de veranderingen voortzet en de 
school, daar waar nodig versterkt en laat groeien. Samen met het team en de nieuwe directeur moet dat lukken.  
 

 

Nieuwsbrief 

De Fluessen 
Algemeen Bijzondere Basisschool 

 Juni 2019 

Beste ouders, 
 
Belangrijke data: 

• Maandag 3 juni: Start CITO -toetsen (2 weken) 

• Dinsdag 4 juni: Tekenles groep 5 t/m 8 

• Vrijdag 7 juni: Schoolfotograaf. 

• Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag (vrij) 

• Dinsdag 11 juni: vervolg Cito-toetsen en tekenles groep 5 t/m 8 en ingezamelde kleding wordt opgehaald 

• Maandag 17 juni: Papiercontainers 

• Dinsdag 18 juni: tekenles groep 5 t/m 8 

• Woensdag 19 juni: Schoonmaakavond 

• Donderdag 20 juni: Feestavond 

• Maandag 24 juni: MR-vergadering, schoolreis groep 1 en 2. Audit ouderbetrokkenheid 

• Donderdag 27 juni: opnames ‘project’ groep 6/7/8 

• Vrijdag 28 juni: Portfolio mee 

• Maandag 1 juli t/m 5 juli: Oudergesprekken. 

• Maandag 1 juli: Schoolreis groep 3/4/5 

• Maandag 8 juli: Papiercontainers en afscheid groep 8 

• Dinsdag 9 juli: Afscheid groep 8 

• Donderdag 11 juli: Laatste schooldag.  

Ik ben aanwezig: 
✓ Donderdag 6 en vrijdag 7 juni 

✓ Dinsdag 11en woensdag 12 juni 

✓ Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 

✓ Maandag 24 en dinsdag 25 juni  

✓ Dinsdag 2 en woensdag 3 juli 

✓ Dinsdag 9 en woensdag 10 juli 

 
Namens het gehele team, 
Met goede groet, 
 
Bas Pieterse 



 
Feestavond! 
Op donderdag 20 juni is het zover. Wij gaan met elkaar een heerlijke feestavond beleven en verplaatsen ons naar de 
Middeleeuwen. Graag zien wij iedereen die avond om 18:30 op de Middeleeuwse Feestmarkt rondom school. Er is van  
alles te doen op deze markt. Zo kunt u zich de toekomst laten voorspellen of meedoen aan middeleeuwse spellen. Soep, 
broodjes hamburger en worst zijn aanwezig, U hoeft dus niet te koken die dag! Voor de sfeer vragen we u en jullie, zoveel 
mogelijk in middeleeuwse kleding te komen. Denk aan klompen, jurken, rokken, hoeden, petten, bretels... Wij sluiten af 
rond 19:30/20:00 uur. 
 
Ouderavond: 
Ik meen te mogen zeggen dat we met elkaar terug kunnen kijken op een geslaagde ouderavond. De opkomst was groot 
evenals de inbreng van iedereen.  
Op de oproep om een ‘denktank” op te zetten met ouders om samen de school en de gemeenschap te versterken hebben 
wij vier aanmeldingen ontvangen. Ook voor de Ouderraad hebben wij vier ouders gevonden. Wij danken de ouders die in 
de werkgroep/denktank en de ouderraad gaan plaatsnemen.  
Over naschoolse opvang werd ook een vraag gesteld. Er heeft ondertussen een enquête plaatsgevonden onder ouders die 
nu een leerling op de school hebben. Hieruit blijkt dat de behoefte voor BSO zeer gering is, maar dat wil natuurlijk nog niet 
zeggen dat het niet een drempel zou kunnen zijn voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. De werkgroep zal dit 
punt zeker bespreken. Ook is naar voren gekomen dat het goed is om bijeenkomsten met ouders van de peuters te 
organiseren. Dat gaan we zeker doen! Ik heb ondertussen gesproken met het bestuur van de peuterspeelzaal en er wordt 
gekeken of het wenselijk is om de tijden dat de peuters naar de peuterspeelzaal gaan iets te verlengen, zodat ouders op de 
vrijdag niet langer een half uur hoeven te wachten.  

 
 Fotograaf: 
De fotograaf zal op vrijdag 7 juni om 8.30 uur starten bij de peuters en met broertjes en zusjes. Daarna 
worden de foto’s van de groepen ½ en de hogere groepen gemaakt. De groepsfoto’s en teamfoto maken 
het plaatje compleet.  
 

Leerling tevredenheidspeiling 
Onlangs hebben wij de resultaten mogen ontvangen van de tevredenheidspeiling die afgenomen is op onze school. 
Wij zijn zeer tevreden over de uitkomsten van deze peiling. In het algemeen zijn de leerlingen zeer tevreden over de school. 
Wij scoren hiermee boven het landelijk gemiddelde. In de vorige peiling was de score 7.5 en nu scoren wij een 8.1. 
Veiligheid, de sfeer op school en de juffen worden zeer goed gewaardeerd. Ook geeft 88 procent van de leerlingen aan dat 
ze nooit gepest worden. (Dat klinkt goed, maar kan beter!) Over een aantal vakken zijn de leerlingen zeer tevreden, maar 
aardrijkskunde en geschiedenis scoren minder goed.  
  
IEP-toets: 
De resultaten van de IEP-toets waren dit jaar conform de verwachtingen van school en ouders. Wij wensen alle leerlingen 
van groep 8 nu alvast een hele fijne laatste weken op De Fluessen en daarna veel succes op de volgende school.  
 
Rekenmuurtje:  
Op school gaan wij meer gebruik maken van’ het rekenmuurtje’. Wij hebben u hierover op 
de ouderavond al geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat het heel goed zal werken als 
ouders ook precies weten wat dit is en hoe er geoefend kan worden. De leerkrachten zullen 
de ouders daarover goed informeren. Wilt u zelf al een idee hebben hoe u dit voor uw 
zoon/dochter kunt gebruiken? Kijk dan even op: https://www.bareka.nl/verantwoording/ 
 
Schoolreisje groep 3/4 en 5. 
Op maandag 1 juli gaan we met groep 3/4/5 naar Kameleoneiland & Dorp Lenten bij Terherne. We vertrekken omstreeks 
8.45 uur van school. ’s Morgens doen we een speurtocht in Dorp Lenten en spelen we op het grote speelerf. ’s Middags 
varen we naar Kameleoneiland, daar eten we twee broodjes knakworst en doen allerlei samenwerkingsactiviteiten. Wilt u 
de kinderen zelf drinken, fruit en evt. nog wat te eten meegeven? We hopen omstreeks 17.00 uur weer bij school te zijn. 
Juf Greetje, juf Rienke en juf Riekje. 
 

Schilderen en tekenen  
Vanaf aanstaande dinsdag krijgen de groepen 1 t/m 4 schilder en tekenlessen 
aangeboden door een vakdocent. De leerlingen leren hier enkele 
basistechnieken en maken kennis met nieuwe materialen. Creatief bezig zijn 
is voor kinderen belangrijk. Het bevordert de motoriek en de ontwikkeling 
van de hersenen, het stimuleert de fantasie en ontwikkelt het 
probleemoplossend denkvermogen.  
 
 

https://www.bareka.nl/verantwoording/


Terugblik kamp! 
We kunnen terugkijken op een super geslaagd kamp! Wat hebben het enorm getroffen met het weer! Wat was de 
omgeving mooi, hebben we veel leuke activiteiten mogen ondernemen en dan de groep …. Wat een sfeertje! Over de 

nachtrust zullen we het maar niet hebben 😉  
 
Via deze weg willen we alle ouders die hebben gereden heel hartelijk bedanken!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als er iets is kunt u altijd mailen naar Bas Pieterse: fluessen@nijegaast.nl 

 
 

De mailadressen van de leerkrachten: 
Juf Tineke: t.de.vries@nijegaast.nl 
Juf Greetje: g.wind@nijegaast.nl 

Juf Teatske: t.knobbe@nijegaast.nl 
Juf Henriëtte: h.de.witt@nijegaast.nl 

Juf Rienke: r.de.koe@nijegaast.nl 
Juf Annie: Ib.defluessen@nijegaast.nl 
Juf Lucia: l.groenendal@nijegaast.nl 

Juf Riekje: r.prins@nijegaast.nl 
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