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Juf Barbara
Menig kind vroeg zich dinsdag af waar ze de
nieuwe juf toch van kenden, toen juf Barbara
afgelopen dinsdag een rondje door de school
maakte. Voor ons en de oudere leerlingen is
juf Barbara inderdaad een bekende. Barbara is
directeur bij de ASG en heeft momenteel geen
eigen school, daarom zal zij de komende
maanden ons team komen versterken. Zij zal
de Brug voorlopig als werkplek hebben. Voor
het management van de school zal er geen
veranderingen optreden door de tijdelijke
aanwezigheid van onze collega.

Carnaval
Vrijdag 8 februari is het weer zover! Onze Ateamleden organiseren samen met hulpouders
het jaarlijks carnavalsfeest.
De onderbouw kan feesten van 18:00 uur tot
20:00 uur (ophalen tussen 19:45 en 20:00 uur),
de bovenbouw van 20:30 tot 22:30.
Er is dit jaar geen kaartverkoop, maar
aanmelden kan door 4 euro over te maken op
rekeningnr. 1994118 o.v.v. Carnaval 2013 en
de naam en groep van uw kind. De betaling
moet uiterlijk 4 februari op de rekening staan!
Zonder hulpouders is het feest echter niet
mogelijk, dus lijkt het u leuk om deze avond te
helpen en net zoveel lol te hebben als de
kinderen meld u dan z.s.m. bij ons aan!
De aanmeldbrief zit als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Meester Theo zal dan ook komende maandag
en dinsdag zijn gymzaal verruilen voor de
ijsbaan bij Najaden. Heeft uw kind dus a.s.
maandag en/of dinsdag gym, geef
dan schaatsen mee! Ook een dikke
jas, handschoenen en een warme
Agenda
muts zijn geen overbodige luxe.
Het rooster staat onderaan de brief.
Di 5 t/m do 7 februari
Eind Cito groep 8

Opstand van de
Nerds!
Afgelopen woensdag is groep 7a
naar de Kunstlinie geweest om de
voorstelling: “Opstand van de
nerds” te zien. Deze voorstelling
van theatergroep de Bonte Hond
gaat over een groepje nerds die
allemaal hun eigen verhaal hebben.
Allemaal voelen ze zich
buitengesloten en worden ze
gepest. Ze verstoppen zich stuk
voor stuk achter een alter-ego.
Langzaam maar zeker durven ze
steeds meer van zichzelf te laten
zien en besluiten ze om in opstand
te komen. Anders is namelijk ook
heel normaal!
Na afloop was er voor de kinderen
gelegenheid om na te praten over
het onderwerp en ook in de klas
komen we er uiteraard op terug.

Zing er eens uit!

IJspret
Brrr, wat is het koud buiten, maar dat heeft ook
weer voordelen. Zo zijn de velden bij
handbalvereniging Najaden weer
ondergespoten en omgetoverd tot ijsbaan.

Maandag hebben we weer een
“zing er eens uit”. Dit zangfestijn is
alleen voor de kinderen van de
bovenbouw en we beginnen om
13:15 uur op het hoofdgebouw.
Kinderen die les krijgen op de
dependance moeten maandag dus
na de lunch naar het hoofdgebouw
komen.

Vr. 8 febr
A-team Carnaval
Opgeven voor 4 febr.
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Di 26 febr.
MR
Don 28 febr. en din.5
maart.
Rapportgesprekken
Zaterdag 2 maart
Schoolschaaktoernooi
opgeven voor 1 febr.
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Dinsdag 22 januari

Uitnodiging sportieve
inloopmiddag
KinderWorld SPORTY Kids Scouting Almere
Haven nodigen alle kinderen van de
Flierefluiter uit voor een middag vol activiteiten.
Ook voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.
De middag is op woensdag 13 februari a.s. van
13:30uur tot 15:30 uur bij Scouting Almere
Haven. Scoutingpad 6, Almere Haven.
Opgeven kan via kinderworld@kinderworld.nl.
Meer informatie via: 036-54 64 748

08.30-09.15 gr 6 begint op
de schaatsbaan

Agenda

09.15-10.00 gr 5-6
13.15-15.15 groep 7-8 en 8

Kun /mag je niet
schaatsen, dan kun je
kijken!!
Als je schaatsen hebt, neem
ze dan mee! Er zijn geen
leenschaatsen!

Di 5 t/m do 7 februari
Eind Cito groep 8
Vr. 8 febr
A-team Carnaval
Opgeven voor 4 febr.
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Di 26 febr.
MR

Schaatsen met de Flierefluiter.
Maandag 21 januari
08.30-09.15 gr 5 begint bij de schaatsbaan!
09.15-10.00 NEO 1
10.15-11.00 NEO 2
11.00-12.00 gr 7 eindigt op de schaatsbaan
13.15- 13.55 gr 3 begint bij de schaatsbaan! -)De overblijf kinderen lopen om 13.00uur met
de juf mee!
13.55-14.35 gr 3-4
14.35-15.15 gr 4 De kinderen van de
naschoolse lopen om 15.10 met de meester
mee naar school, de rest van de kinderen
kunnen worden opgehaald bij de schaatsbaan!
Het zou mooi zijn als er wat ouders willen
helpen met het aantrekken van de schaatsen
van groep 3.

Don 28 febr. en din.5
maart.
Rapportgesprekken
Zaterdag 2 maart
Schoolschaaktoernooi
opgeven voor 1 febr.

