
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website en Nieuwsbrief: 
We hebben in het team besproken dat we de komende weken de website van de school gaan 
“updaten”. Een goede website is ( ook of vooral voor een kleine school ) van belang om niet alleen 
ouders te informeren en te laten zien wat er allemaal op de school gebeurd, maar kan ook een 
visitekaartje zijn voor buitenstaanders of potentiele ouders. 
Mocht u suggesties hebben dan horen wij het graag. 
Ook de maandelijkse nieuwsbrief zullen wij vanaf december op de website plaatsen. U ontvangt in 
ieder geval via de mail een link, zodra de nieuwsbrief geplaatst is. Streven is om de nieuwsbrief 
uiterlijk in de eerste week van de maand te plaatsen. 
 
Sinterklaas: 
Sinterklaasviering wordt verschoven van 5 naar 4 december. 
( zie voor aanvullende informatie de bijlage). 
 
De kleuters beginnen met het thema Sinterklaas als hij aangekomen is in Balk, dat is een week later 
dan de landelijke aankomst. Lang genoeg om leuke dingen te doen, kort genoeg voor de spanning en 
het aftellen. 
 
Woensdag 14 november 19:00 uur is de eerste en gezellige schoonmaakavond op school. Wij 
nodigen alle ouders uit om, samen met een aantal teamleden, de school weer fris en fruitig te maken. 

                   
Nieuwsbrief 

De Fluessen 
Algemeen Bijzondere Basisschool  

November 2018 

Beste ouders, 
Vorige week dinsdag was mijn eerste werkdag op De Fluessen. Ik mag u verklappen dat dit een hele fijne dag 
is geweest. De gemoedelijke sfeer en werkhouding, zowel bij leerlingen als team is iets dat gelijk opvalt. Het 
kan niet anders dan dat deze school een plek is waar ouders, leerlingen en teamleden zich prettig voelen en 
samenwerken en er zo voor zorgen dat leerlingen met plezier naar school gaan en veel leren. Ik heb de tijd 
genomen om in alle groepen even binnen te lopen en mij aan de kinderen voor te stellen. In de periode dat ik 
hier werkzaam ben zal ik met regelmaat in de groepen te vinden zijn.  
 
Ik ben 2 dagen per week aanwezig.  
 
Koffiemomentje:  
Mocht u het leuk vinden om even nader met mij kennis te maken, dan bent u welkom op dinsdag 13 november 
om 08.30 uur in de personeelskamer.  
Het spreekt voor zich dat u mij altijd kunt aanspreken op de dagen dat ik aanwezig ben. 
  
Aanwezig op school: 
Dinsdag 13 november 
Woensdag 14 november. ( eerst een management overleg te Balk, maar vanaf 12.00 uur op school) 
Woensdag 21 november 
Donderdag 22 november 
Woensdag 28 november 
Donderdag 29 november 
Maandag 3 december 



 

 
Snoep gezond, eet een … appel! 

 
Zoals u in de nieuwsbrief van september hebt kunnen lezen mogen 
wij ook dit jaar weer mee doen met het EU-Schoolfruit programma! 
Volgende week dinsdag 13 november wordt de eerste levering van 
het schoolfruit op school verwacht. De kinderen zullen op dinsdag, 
woensdag en donderdag (en op vrijdag ook mocht er nog 
groente/fruit over zijn) gedurende twintig weken (t/m 20 april) een 
portie groente of fruit uitgereikt krijgen om in de klas op te eten. De 
lunchtrommel en het fruitbakje mag gewoon zo gevuld worden als u 

gewend bent. Zie het schoolfruit als een lekker extraatje! 😊  

 
Wist u dat tijdens de eerste levering van het EU-
schoolfruitprogramma alle kinderen starten met een Nederlandse 

appel? Lekker!  

 

 
 
 
Dammen op school! 

 
De heer Bruinsma uit Elahuizen wilde het dammen graag weer wat 
nieuw leven in blazen. Dat vinden wij op de Fluessen natuurlijk 
helemaal leuk! Zo gezegd, zo gedaan. De heer Bruinsma komt 2 keer 
op school in groep 6, 7 en 8 op vrijdag middag. Het grote bord wordt 
tevoorschijn getoverd. Eerst de regeltjes maar even… De meeste 
leerlingen weten er al wat van, voor een paar is het nieuw. Hierna 
worden er zwarte en witte stukken weggehaald, de overige stenen 
worden op een bepaalde manier geplaatst. Hoe kan ik nu winnen? 

Jahaa, het is best lastig om een paar stappen vooruit te denken! De 
leerlingen oefenen in paren, ‘meester’ Bruinsma loopt langs voor tips en 
trucs. Super leuk! Misschien kunnen we hier in de toekomst vaker mee 
aan de slag…. 
 
 
 



 
PEP-Training: 
Het team heeft op donderdag 8 november, samen met de teamleden van de Barte uit Hemelum een 
inspirerende studiedag gehad en dankzij deze PEP-training kunnen we nog beter plannen en 
organiseren.  

 

 
Reminders: 
Geluksgeld 
 
Ook dit schooljaar gaan we met de kinderen weer "geluksgeld" sparen voor een goed doel. Iedere 
maandagochtend mogen de kinderen hiervoor een bedrag(je) meenemen naar school. Dit jaar hebben 
we weer een doel uitgezocht voor kinderen. Dit jaar voor zieke kinderen: 

 
Make-A-Wish Nederland 
Deze week was er een presentatie van Make-A-Wish Nederland. De kinderen kregen meer te horen 
over dit doel en er is een folder mee naar huis gegaan. Wij hopen van harte dat u dit doel met ons wilt 
ondersteunen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De 7 gewoonten van Covey 
Elke eerste maandag van de maand, om 11:30 presenteren wij aan alle kinderen van alle 
groepen de gewoonte van Covey die in die maand centraal staat. Deze keer is was dat op 
maandag 5 november. We presenteerden gewoonte 3 “belangrijke zaken eerst”. Dit keer deden 
we dat met een proefje. Het duurt gewoonlijk ongeveer een kwartiertje. Als u er bij wil zijn dan 
mag dat!  
 
Woensdag 21 november 10:00 Covey koffie uurtje.  
Hoe werken we met de 7 gewoonten op school? En hoe kunt u dat thuis doen? Wat doet u al? 
Waar loopt u tegenaan en hoe kunnen de 7 gewoonten daarbij helpen? Een gezellig koffie uurtje 
waarin vorm geven aan de driehoek: leerling, school, ouders. Ouderbetrokkenheid 3.0!  

Activiteiten en agenda 

Woensdag 14 november: Schoonmaakavond ( inloop om 19.00 uur ). Alle ouders zijn van harte 

uitgenodigd. Koffie en thee staan voor u klaar! 

Donderdag 15 november: jaarbijeenkomst Marlûd 

Vrijdag 23 november: Verrassingsdag voor Juf Greetje ( 25 jaar in het onderwijs) 

Dinsdag 4 december. Sinterklaasfeest  

Maandag 10 december: MR/OR vergadering 

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

De mail adressen 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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