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schaakkennis wel. De kinderen en de
begeleiders kunnen zich opgeven bij meester
Theo. Opgeven voor 1 februari!
2013
We zijn alweer een weekje bezig en ook
januari is al voor een derde op weg, maar toch
willen wij u nog het allerbeste voor 2013
wensen. Dat we maar een mooi en leerzaam
nieuw jaar mogen hebben.

De wedstrijddag is op zaterdag 2
maart vanaf 12.00 uur, zet ‘m dus
vast in uw agenda.
De school zal de kosten van de
inschrijving voldoen. Deze
berekenen wij alleen door als na de
officiële inschrijving kinderen
alsnog afhaken.

Agenda
Dinsdag 15 januari
MR-vergadering
Di 5 t/m do 7 februari
Eind Cito groep 8
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij

Proefdraaien
Drie dagen lang hebben onze groep 8
leerlingen deze week een oude Cito toets
gemaakt. Om te wennen aan tijdsdruk en
vooral om te oefenen goed te lezen en hun
werk goed na te kijken. De leerkrachten
hebben de toetsen nagekeken en
geanalyseerd.
Ook de ouders van deze groepen hebben in de
kerstvakantie de mogelijkheid gehad om een
eindtoets te maken. De leerlingen zullen deze
nakijken en met hun ouders bespreken. Al dit
oefenen doen wij om de kinderen optimaal
voor te bereiden en beter toe te rusten voor
de druk van buitenaf. Als school baseer je je
eindadvies voor het vervolgonderwijs vooral
op de leerlingvolggegevens van de jaren die
het kind op school heeft gezeten.

Schoolschaaktoernooi 2013
Voor de 25ste keer organiseert
Schaakvereniging Almere in samenwerking
met Schaakbond Groot Amsterdam het
SchoolSchaakToernooi. De Flierefluiter wil ook
dit jaar weer van de partij zijn. Een
schoolteam bestaat uit 4 tot 6 spelers en een
begeleider. Leeftijd is niet van belang, enige

Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie

Schoolvoetbal
Ook is de inschrijving voor het
schoolvoetbal weer geopend.
Vanaf maandag kunnen de
leerlingen zichzelf inschrijven op de
lijst die in de klas hangt. Wanneer
een leerling zich inschrijft, gaan wij
ervan uit dat een leerling hiervoor
toestemming heeft van zijn/haar
ouders.

Bezoek Kunstlinie
A.s. woensdag gaat groep 7a naar
een voorstelling van de Bonte Hond
in de Kunstlinie. De voorstelling
heet: “de opstand van de Nerds”
en gaat over kinderen die anders
durven te zijn dan de rest. Na de
voorstelling is er een nagesprek
met de regisseur van de
voorstelling. De groep gaat op de
fiets naar de Kunstlinie, dus niet
vergeten op de fiets naar school te
gaan!

Zaterdag 2 maart
Schoolschaaktoernooi
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De andere groepen van de dependance gingen
deze week ook naar de Kunstlinie. Zij gingen
naar de jubileumvoorstelling van Slagwerk
Den Haag. Slagwerk Den Haag bestaat dit jaar
35 jaar en vier slagwerkers vieren feest
middels een bonte verzameling van stijlen en
instrumenten. Een repertoire uiteenlopend
van kitscherige Hawaii-muziek, traditioneel
slagwerk, tot een ritmische dans voor 6
handen. De kinderen hebben van de
voorstelling genoten!
Helaas regende het op de terugweg erg hard
en kwam iedereen volledig doorweekt weer
terug op school. Gelukkig konden de kinderen
lekker naar huis om weer op te warmen.

Agenda
Dinsdag 15 januari
MR-vergadering
Di 5 t/m do 7 februari
Eind Cito groep 8
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 2 maart
Schoolschaaktoernooi

