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volgende Flierefluiternieuws zal na de
vakantie op 1 maart verschijnen.
Cito Eindtoets
Drie dagen lang hebben onze achtste groepers
hard gewerkt aan de Cito Eindtoets. De
kinderen en leerkrachten vonden het een
pittige toets dit jaar. De formulieren zijn op de
post gedaan en nu weer over naar het gewone
schoolwerk.

Carnaval
Vanavond 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.
Veel plezier en maak er een mooi feest van!

Broodje Knapzak
Voor de overblijf is het van groot belang dat
kinderen die op de lijst staan ook
daadwerkelijk naar de overblijf gaan en niet
onverwachts bij vriendjes gaan eten. Staat een
kind op de lijst dan gaan wij er vanuit dat het
kind overblijft op school en brengen we de
kosten in rekening.

Studie tweedaagse
Volgende week donderdag en vrijdag gaan de
leerkrachten tijdens de studiedagen met
diverse onderwerpen aan de slag. De
leerlingen zijn die twee dagen vrij. Het

Rapportgesprekken
Na de vakantie krijgen de
leerlingen hun rapport mee naar
huis. Op donderdag 28 februari en
dinsdag 5 maart zijn er
rapportgesprekken. Hiervoor zal u
aankomende week via
Basisschoolnet een uitnodiging
krijgen.

Agenda
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Di 26 febr.
MR

Schaken
Ondanks herhaalde oproepen is er
slechts één aanmelding voor het
Schoolschaaktoernooi. Hierdoor is
het niet mogelijk een team te
vormen en zal er dit jaar vanuit de
Flierefluiter geen afvaardiging zijn
op het toernooi.

Gastdocenten
gevraagd
Op 4 maart a.s. gaan we weer van
start met de projectweek. Dit jaar
is het thema “groei en
ontwikkeling”.
Voor de groepen 1/2 kan je dan
denken aan de lente, kleine dieren,
van baby tot kleuter.
Voor de groepen 3/4 denken we
aan stad en natuur in ontwikkeling.
Bijv. groei Almere, natuur die groeit

Do 28 febr. en di.5
maart.
Rapportgesprekken

Maandag 4 maart
Start project Groei en
Ontwikkeling
Vrijdag 8 maart
Theatermiddag groep
1/2c, 5a en 6a
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en bloeit, bouwen, verkeer,
maar de ontwikkeling van het
kind zal wellicht ook
meegenomen worden.
Voor de groepen 5/6 denken
we aan "toen en nu". (in
breedste zin van het woord)
Groepen 7 en 8 sluiten daarbij
aan met "nu en toekomst".
(in breedste zin van het woord)

Nu is het natuurlijk leuk als er
iemand in de klas komt die iets
kan vertellen over deze
onderwerpen.
.

Te denken valt aan een verloskundige,
tandarts, dierenarts, iemand die veel over
planten weet, planoloog, maar ook een
opa of oma die vertelt over vroeger, etc.

Agenda
Do 14 en vr 15 febr.
Studiedagen
Leerlingen vrij
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Voorjaarsvakantie
Di 26 febr.
MR
Do 28 febr. en di.5
maart.
Rapportgesprekken

Maandag 4 maart
Start project Groei en
Ontwikkeling
Vrijdag 8 maart
Theatermiddag groep
1/2c, 5a en 6a

Lijkt het u leuk of kent u iemand in uw
omgeving die iets zou kunnen vertellen
over groei en ontwikkeling, laat het ons
dan weten! U kunt een berichtje sturen
aan s.kop@flierefluiter.asg-almere.nl of
via Basisschoolnet aan Saskia Kop.

