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begeleiding van lekker opzwepende muziek,
hun rondjes gingen rennen.
Schoolproject
Het schoolproject “Groei” is inmiddels 2
weken geleden met mooie inzamelacties
afgesloten. Het geld is inmiddels bij elkaar
opgeteld en trots willen wij met jullie delen
dat de acties maar liefst € 350,- hebben
opgeleverd! Onze dank gaat uit naar alle
mensen die, op welke manier dan ook, hierbij
betrokken waren.
Voor dit bedrag willen wij, in overleg met Het
Eksternest , een appelboom adopteren die
tussen onze school en het Vroege Vogelbos zal
komen te staan.
Op de “Dag van het park”, 26 mei a.s., is er
een feest op het Eksternest en dan wordt de
grond, waar de boom komt te staan,
voorbereid. Meer hierover hoort u later nog
van ons. Het planten van de boom kan pas
begin november plaatsvinden.
Stad en Natuur geeft ons de mogelijkheid om
te kiezen uit 5 verschillende zeldzame
Oudnederlandse rassen met verschillende
eigenschappen. Wij gaan dus verkiezingen
houden en zijn zeer nieuwsgierig welke keuze
onze leerlingen maken.

Sponsorloop:
De weergoden waren ons gunstig gezind
tijdens de sponsorloop. Alles verliep op
rolletjes. Wat hebben de kinderen hard
gerend! De dag begon met de kleuters,
waarna de groepen 3-4, 5-6, en 7-8, onder

De organisatie van de sponsorloop
bieden echter wel hun excuses
aan voor de blikjes frisdrank die
beschikbaar waren gesteld naast
de appels, frisdrank zonder prik,
de ontbijtkoek en armbandjes. Zij
hadden zich niet gerealiseerd dat
dit misschien wel niet het
schoolbeleid zou kunnen zijn.

Agenda
Do.25 april
Sportdag groepen 7,
7/8, 8 en Neobovenbouw.
Continurooster voor
deze groepen!
Andere groepen geen
gym!
Vrij.26 april
Studiedag alle lln. vrij.

Na de telling van de bedragen,
is de opbrengst van de groepen 1
t/m 6, zo rond de 3700 euro
(schatting).
Het bedrag van de groepen 7 en 8,
moet nog opgehaald worden, dat
komt in het volgende FF-nieuws

Ma. 29 april t/m
vrijdag 10 mei.
Meivakantie
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En voor deze kinderen liepen ze!

Sportdag 25 april ’13

Avondvierdaagse

Aanstaande donderdag is
de Sportdag voor de groepen 7,
7/8, 8 en de Neo-bovenbouw.
Deze dag draaien deze groepen
een continurooster tot 14.00 uur.
De kinderen krijgen in de ochtend
drie clinics in de sporthal en drie in
het zwembad.
Na de lunch komt Arno Splinter het
middagprogramma vullen!

Maandag 22 april is de laatste dag om in te
schrijven!!!
Hulpouders voor bij de rust/ limonadeplek
kunnen zich ook nog altijd aanmelden, zelfs na
22 april!

 Denk dus aan je
ZWEMKLEDING en
SPORTKLEDING!
 Het 10-uurtje wordt
verzorgd, alleen dienen de
kinderen wel een lunch
mee te nemen.

Voetbal:
Het programma van volgende week is bekend.
U kunt hem lezen onderaan deze nieuwsbrief.
De twee teams (JE2 en JE3) hebben afgelopen
woensdag hun wedstrijden in de eerste ronde
gespeeld. De JE 3 is door naar de 2e ronde.
Wij bedanken vaders van Gina en Jon voor de
begeleiding! Wil iedereen die nog een tenue
thuis heeft deze snel inleveren.

Tijdens deze sportdag
komen de gymlessen voor
de andere groepen te
vervallen.

Schoolhandbal:
Er hebben zich weer 110 kinderen opgegeven
voor het jaarlijks Schoolhandbal Toernooi.
Wat geresulteerd heeft in 14 teams!
Dus zijn we op zoek naar ouders die de
kinderen willen begeleiden tijdens deze leuke
dag. Het toernooi wordt gehouden op
woensdag 22 mei van 13.30 uur tot ongeveer
17.30 uur. Opgeven kan bij de leerkracht van
uw kind of bij meester Theo.

.

Agenda
Do.25 april
Sportdag groepen 7,
7/8, 8 en Neobovenbouw.
Continurooster voor
deze groepen!
Andere groepen geen
gym!
Vrij.26 april
Studiedag alle lln. vrij.
Ma. 29 april t/m
vrijdag 10 mei.
Meivakantie
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Almere scholenvoetbaltoernooi 2013
Locatie Finale FC Almere
Woensdag 24 april
Agenda

Jongens gr 8 (JD1 vader Nino)en jongens
gr 7-8 (JD2 moeder Milan V)
14:00 Flierefluiter 1 - Droomspiegel
14:30 Flierefluiter 2 – Loofhut
14:30 Regenboog - Flierefluiter 1
15:00 Regenboog - Flierefluiter 2
15:30 Loofhut - Flierefluiter 1
15:30 Droomspiegel - Flierefluiter 2
16:00 Flierefluiter 1 - Flierefluiter 2
Meisjes 7A van de FF met vader Danique)
14:30 de Ark - Flierefluiter 1
15:30 De droomspiegel 2 - Flierefluiter 1
16:00 De regenboog 1 - Flierefluiter 1
Jongens groep 5A(team FF3 met vader
Gina) en 6a(team 1 met vader Milan K)
14:00 Flierefluiter1 - Regenboog 2
14:00 Hasselbraam - Flierefluiter 3
14:30 Flierefluiter 1 - Droomspiegel 2
15:00 Flierefluiter 1 - Flierefluiter 3
15:30 Flierefluiter 1 - Hasselbraam
15:30 Flierefluiter 3 - droomspiegel 2
16:00 Regenboog 2 - Flierefluiter 3

Do.25 april
Sportdag groepen 7,
7/8, 8 en Neobovenbouw.
Continurooster voor
deze groepen!
Andere groepen geen
gym!
Vrij.26 april
Studiedag alle lln. vrij.
Ma. 29 april t/m
vrijdag 10 mei.
Meivakantie

