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Voetbal
De jongens van groep 8 uit het team
Flierefluiter 1 zijn door naar de grote finale!
De andere teams hebben ook fantastisch
gespeeld en er een mooie, sportieve middag
van gemaakt. Alle hulpouders willen we hierbij
hartelijk bedanken voor het coachen en het
verzorgen van eten en drinken op de
voetbalwoensdagen.

schaapskooi staat in het Vroege
Vogelbos van Almere Haven en
van hieruit kunt u heerlijk
wandelen op het nieuwe pad, dat
start bij de grote poort met
Eksternest. Elke bezoeker
ontvangt een zakje met
pompoenzaad om zelf thuis te
zaaien.

Agenda
Ma. 29 april t/m
vrijdag 10 mei.
Meivakantie
Di.14 mei
MR

Vakantie
Sportdag groepen 7 en 8
Gisteren was de sportdag voor de groepen 7
en 8 in de sporthal en het zwembad van
Almere Haven. In de sporthal konden de
kinderen kennis maken met basketbal,
handbal en rugby. In het zwembad kregen ze
een clinic zeilen, kanoën, wateraerobics,
waterpolo en zitvolleybal. De sportdag is door
leerlingen omschreven als de allerleukste
afsluiting voor een vakantie ooit en dit zegt
eigenlijk gewoon genoeg. Foto’s komen zo
snel mogelijk op onze website.

Wij wensen jullie allemaal een
hele fijne meivakantie en een
mooie, allerlaatste Koninginnedag
op 30 april!

Eksternest
De lente is weer begonnen en dit is ook bij het
Eksternest goed te merken. Vele lammetjes
zijn er geboren de afgelopen weken en de
kleutergroepen zijn deze week op
kraambezoek gegaan. De kinderen vonden de
lammetjes natuurlijk erg schattig!
In de meivakantie, op zaterdag 27 april, is het
de Dag van de Stadslandbouw en worden er
weer Schapenpraatjes gehouden. Tussen
13:00 - 15:00 uur vertelt de dierverzorger van
de Almeerse schaapskudde over het leven van
de schapen en hun lammeren. Kinderen
kunnen knutselen met schapenwol. De

Graag zien we alle leerlingen op
13 mei weer terug op school.

Ma.20 mei
pinkstervrij

