
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gefeliciteerd: 

 

4 mei Janiek (groep 6), 7 mei Sanseeray (groep 4) en 12 mei Mayke (groep 2) 

 

Procedure benoeming nieuwe directeur voor ABBS DE FLUESSEN 

 

In de sollicitatiecommissie zitten, naast onze bestuurder, deze keer vertegenwoordigers van onze school en van de Barte.  

De ingekomen brieven zijn ondertussen doorgenomen en binnenkort zal duidelijk worden of er een geschikte kandidaat is. 

De nieuwe directeur zal maximaal 32 uren per week in functie treden en in die uren leidinggeven aan De Fluessen en de 

Barte.  

 

Woensdag 8 mei: Ouderavond: 

Zoals u reeds hebt vernomen is ervoor gekozen om de ‘feestelijke avond” te verschuiven naar 20 juni 2019. De reguliere 

ouderavond houden wij dus graag op 8 mei 2019 om 19:00 uur.  

Wij zien graag dat u, samen met ons, input kunt geven op onderstaande 2 vragen. 

1. Wat doen wij goed en wat kunnen we verbeteren? 

2. Welke ideeën zijn er om de school en gemeenschap, voor nu en de toekomst, nog sterker met elkaar te verbinden en 

welke rol kunnen ouders daarbij hebben? 

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn op deze avond dan kunt u ons ook per mail uw ideeën hierover geven.  

 

Wij ronden de avond rond 20.30 uur af, zodat iedereen die wil naar het voetballen kan kijken.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis: 
U hebt in maart de jaarlijkse factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp ontvangen.  

Wij hopen dat alle ouders spoedig het bedrag willen overmaken.  

 

 

                   
Nieuwsbrief 

De Fluessen 
Algemeen Bijzondere Basisschool 

 

Mei  2019 

Beste ouders, 

De vakantie zit er weer op en wij hopen dat u allemaal hebt genoten van de vakantie.  

Belangrijke data: 

 

Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking  

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag 

Maandag 6 mei: Start van de kunstweken op school 

Woensdag 8 mei: Ouderavond 18.45 uur-20.30 uur (zie ook de mail) 

Maandag 13 mei:Wetsus project groep 6t/m 8 ( dag 1) 

Dinsdag 14 mei: Wetsus excursie naar Paques. 

Woensdag 15 mei: Teamvergadering en uitslag IEP-toets groep 8 

Vrijdag 17 mei: Wetsus project afsluiting  

Maandag 20 mei: Papiercontainers worden geplaats 

Dinsdag 21 mei: Praktisch verkeersexamen (groep 7/8) 

Maandag 27 mei: t/m woensdag 29 mei: Kampweek groep 6/7/8. 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart (vrij) 

Maandag 3 juni: CITO toetsen 

Dinsdag 4 juni: Tekenles voor groep 5 t/m 8. 

Donderdag 6 juni: Teamvergadering 

 

Ik ben aanwezig: 

Woensdag 8 en donderdag 9 mei. 

Dinsdag 14 en woensdag 15 mei 

Maandag 20 en dinsdag 21 mei 

Maandag 27 en dinsdag 28 mei 

Donderdag 6 en vrijdag 7 juni. 

 

 

Namens het gehele team mag ik u een fijne vakantie wensen. 

Met goede groet, 
Bas Pieterse 



Praktisch verkeersexamen 
Op donderdag 4 april zijn alle leerlingen van groep 7/8 
geslaagd voor hun theoretisch examen! Hierna is het de 
beurt aan het VNN praktisch verkeersexamen en wel op 
dinsdagochtend 21 mei. Dit geldt voor de groepen 7/8. 

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt er ge-
toetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen   
in het echte verkeer.  

Voor de start worden de fietsen van de kinderen 
gecontroleerd. De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen. Zonder bel, geen 
goede rem, losse of geen handvaten, los stuur  
of zadel  is erg gevaarlijk ! Verder wordt de verlichting, goede reflectie in banden of wielen en 
trappers ook gekeurd. Dus het is verstandig om dit thuis (samen met uw kind) ook alvast na te gaan. 
Tijdens het examen staan vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, 
beoordelen of de leerlingen goed handelen.  

De route is in Balk en kunt u hieronder bekijken. Het startpunt is Sporthal de Trime. De route mág 
vooraf geoefend worden, dus mocht u binnenkort nog eens met uw zoon of dochter in (op de fiets) 
in Balk zijn dan is het aan te raden om samen even goed naar de plaatselijke verkeersituaties te 
kijken. Uiteraard zullen we in de klas hier ook nog aandacht aan besteden.  

 

 



Wetsus-project! 
Deze maand gaat groep 6, 7 en 8 mee doen aan de Water Campus 
Driedaagse van Wetsus Academy (de water campus van Leeuwarden).  
Wetsus biedt een volledig programma met proefjeslessen. Bij deze 
driedelige lessenserie wordt het klaslokaal omgebouwd tot een 

waterlaboratorium. Door middel van een interactief programma leren de leerlingen o.a. welke 
eigenschappen water heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar ons drinkwater vandaan komt. 
De partners van Wetsus nemen een dagdeel van de lessenserie voor hun rekening en bieden een 
excursie aan. Met deze aanpak hoopt Wetsus kinderen te enthousiasmeren voor techniek middels 
het thema water. 

• Maandagmiddag 13 mei ‘proefjesles’ door een      

               waterprofessor. 

• Dinsdagochtend 14 mei excursie naar Paques   

               te Balk. 

• Vrijdagmiddag 16 mei ‘verwerkingsles’ door  

 een waterprofessor. 

Juf Riekje en juf Teatske gaan op de dinsdagochtend 
mee. Er hoeven geen auto’s geregeld te worden want 
er komt een speciale bus ons ophalen; hoe luxe!  

 
Kledingvoorschrift: in verband met de veiligheid dienen zowel de leerlingen als de 
leerkrachten tijdens de excursie een lange broek, hoge sokken en dichte schoenen dragen.  

Kamp 
Deze maand is het (eindelijk) zo ver! De groepen 6, 7 en 8 gaan 
op kamp! In de eerste of tweede week van mei ontvangen alle 
leerlingen een kamp draaiboek waar het programma in staat 
evenals wat ze mogen mee nemen.  
We vertrekken op maandag ochtend 27 mei rond kw.v.9/9 uur, 
de andere groepen kunnen ons dan uitzwaaien. Onze fietsen 
nemen we mee. Egbert de Boer zal deze zondagavond alvast 
naar de kamplocatie brengen; reuzefijn! Hoe we dit precies 
gaan organiseren hoort u nog per mail. Maar wilt u alvast wel 
(samen met uw zoon of dochter) de fiets controleren (denk 
aan de remmen, verlichting e.d.?)  

 
Op woensdagmiddag 29 mei komen we weer terug op school, naar verwachting rond een uur of 3. 
Een preciezer tijdstip zullen we nog nader communiceren. Het is een mooie locatie, we hebben een 

superleuk programma dus we gaan er een onvergetelijk kamp van maken! 😊  
 
Voor verdere vragen kunt u bij juf Rienke, juf Lucia of juf Teatske terecht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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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