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Agenda
Geslaagd Kerstfeest op de
Flierefluiter
Wat een feest was het gisteren in de
middenruimte! Eerst kreeg de onderbouw de
kerstmusical te zien en daarna de bovenbouw.
Dit jaar was dat “Scrooge” en wat was het
leuk! Meester Ger kreeg het als meneer
Scrooge aardig voor zijn kiezen met drie
geesten die hem lieten zien hoe zijn leven
was, is en zou worden als hij zou doorgaan
met gierig en onaardig zijn.
Gelukkig kwam hij tot inkeer en deelde hij zijn
rijkdom met mensen die het harder nodig
hadden dan hijzelf.
En zo werd het toch nog een Merry Christmas!

Kerstboomactie
Op zaterdag 5 januari is de grote
kerstboominzameling in Almere.
Voor elke boom krijg je dan 50 cent. Bij
Tennispark de Gouwen staat van 8.30 tot 9.15
uur een vuilniswagen van de gemeente om de
kerstbomen op te halen. In de Velden op
Plantsoen Meerveldstraat/Blikveldweg van
15.15 -16.00 uur. Voor meer gegevens zie:
almere.nl/kerstboominzameling of op het
overzicht wat hangt op het prikbord bij de
administratie.

Samen opletten
Wij zouden het fijn vinden,
wanneer u onze school tijdens de
kerstvakantie een beetje in de
gaten zou willen houden. Bij
calamiteiten kunt u, tijdens
kantooruren, contact opnemen
met: Gemeente Almere: 14036.
Buiten deze uren: Alarmcentrale:
020-3119500 of Meldkamer Politie:
0900- 8844/ bij spoed 112. Bij
voorbaat hartelijk dank.

Gastlessen pesten
De afgelopen week zijn
verschillende groepen bezocht
door het Bureau voor Gelijke
Behandeling. Sommige groepen
kregen een les over pesten, andere
groepen over digitaal pesten.
Ook buiten deze lessen heeft dit
onderwerp uiteraard onze
aandacht. Zo lopen op de
dependance de leerkrachten mee
naar buiten wanneer de kinderen
naar huis gaan. Op deze manier
hopen we ongewenst gedrag op
het schoolplein voor te zijn.
Tijdens de lessen sociale
vaardigheid hebben we het met de
kinderen over gedrag en hoe ze zelf
verantwoordelijk zijn voor hun
handelen en de sfeer in de klas.
De boodschap is duidelijk: pesten
wordt op school niet toegestaan!

24 dec t/m 4 jan.
Kerstvakantie
15 januari
MR-vergadering
5 t/m 7 februari
Eind Cito groep 8
14 en 15 februari
Studiedagen
Leerlingen vrij
18 t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie
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Het team van de Flierefluiter
wenst u:
Fijne feestdagen en een fantastisch nieuwjaar!

