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Sponsor activiteiten
De Flierefluiter zal op 17 april, in navolging
van andere scholen in Almere, meedoen aan
de grote sponsorloop van Stichting Annemieke
Timmerman. Meer informatie krijgt u in een
later Flierefluiternieuws.

Herhaling : 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 en flyer vindt u onderaan
deze nieuwsbrief. Tevens kunt u beide lezen
op deze onze site of via deze link:
http://www.deflierefluiter.nl/ouders/brieven2
012.htm

IJspret
Afgelopen maandag en dinsdag stond meester
Theo niet in de gymzaal, maar op de prachtige

ijsbaan bij Najaden. Leuk om te zien dat de
kinderen steeds beter kunnen schaatsen. Ook
na schooltijd is er door de kinderen
veel gebuik gemaakt van de
ijsbaan. Wij willen Najaden en de
vrijwilligers hartelijk danken voor
Agenda
de gastvrijheid en hopen dat we
ook volgend jaar weer kunnen
Di 5 t/m do 7 februari
schaatsgymmen.
Eind Cito groep 8
Foto’s en filmpjes kunt u
Woe 6 febr.
terugvinden op onze website.
Neo studiedag
groepen 3 t/m 7!!

Bieb in school
Het grootste deel van de nieuwe
boeken is binnen. Nu rest ons nog
nog de grote klus om ze allemaal in
te voeren in het computersysteem.
Helaas kunnen we pas echt
beginnen met lezen als deze klus
geklaard is. Nog even geduld dus.
Een boek van huis of de “gewone”
bieb meenemen om op school te
lezen kan gelukkig ook.

Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Vr. 8 febr
A-team Carnaval
Opgeven voor 4 febr.
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Di 26 febr.
MR
Do 28 febr. en di.5
maart.
Rapportgesprekken
Zaterdag 2 maart
Schoolschaaktoernooi
opgeven voor 1 febr.
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De orginele brief en flyer kunt u hier lezen en
downloaden:
http://www.deflierefluiter.nl/ouders/brieven2
012.htm

