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Avondvierdaagse
Op de oproep voor hulpouders tijdens de
avondvierdaagse heeft het A-team nagenoeg
geen reactie gekregen. Besloten is om tijdens
de tocht geen koffie en thee te schenken.
Voor de kinderen is er wel iets te drinken.
Zonder hulp van u als ouder is het niet
mogelijk om met een klein groepje allerlei
extra taken uit te voeren.

Feest
Afgelopen woensdag is juf Tessa van groep
3/4b in het huwelijk getreden. Juf Tessa en
haar man Sander hebben ervoor gekozen de
dag met familie en vrienden te vieren. ’s
Avonds was er een dansfeest waarbij de
collega’s uitgenodigd waren. Wij wensen hen
beide een heel mooi en gelukkig leven samen
toe.

Drukke woensdag deel 1
Behalve een trouwerij was het woensdag ook
erg druk op het handbalveld. Maar liefst 14
teams waren aanwezig bij het
handbaltoernooi. Mede dankzij de inzet van
vele ouders, is het ook dit jaar weer een groot
succes geworden! Drie teams wisten door te
breken tot de finale. Prachtige tweede prijzen
werden er binnengehaald. De kinderen
hebben buiten een sportieve middag ook een
hele leuke middag gehad. Op naar volgend
jaar!

Drukke woensdag deel 2

Daarnaast bleek de woensdag
ook zeer geschikt voor diverse
conferenties. Verschillende
collega’s bezochten samen vier
verschillende locaties om zich te
verdiepen in onder andere
techniek en passend onderwijs.
Agenda
Wo. 5 juni.
Sportdag 1 t/m 3

Gezondheid,
school en opvoeding
Twee studenten van de
Hogeschool van Amsterdam,
afdeling voeding, zijn met ons
op zoek naar ouders en
leerkrachten die willen
meedenken over gezondheid,
school en opvoeding. In een
drietal bijeenkomsten willen zij
met deze groep komen tot een
plan dat wij later kunnen gaan
uitvoeren. In de bijlage
wervingsactie vindt u meer
informatie. Wij hopen, gezien
het onderwerp, op grote
betrokkenheid en
enthousiasme.

Vr.7 juni.
Theatermiddag
groepen 3a en 3/4b
Wo.12 juni.
Juffen/ meesterdag in
de groepen 3 en 4
Wo. 12 t/m 14 juni.
Kamp groep 8
Do.13 juni
Theatermiddag groep
1/2d en 5/6b
Vr. 14 juni.
Schoolreisje groepen 5
en 6 en Neo 2
Di. 18 juni.
Rapporten mee
Woe 19. Juni
Verrassing bovenbouw
Vr.21 juni.
Schoolreisje groep 7
Vr. 21 juni.

Juf Nienke in Actie
Wenmiddag nieuwe
1 en 2 juni is er de Samenloop
groep.
voor Hoop vanuit KWF
Do. 20 en Di. 25 juni.
Kankerbestrijding. Deze vindt
10-minuten
plaats bij de Kemphaan in
gesprekken
Almere. Tijdens deze 24-uurs
wandelmarathon gaat juf
Wo.26 juni.
Sportdag gr. 4 t/m 6
Nienke samen met elf medeorkestleden van het AJSO
Vr. 28 juni.
wandelen voor het goede doel.
Schoolreisje groepen 1
Vanuit school ondersteunen wij
t/m 4
juf Nienke met deze barre tocht.
Natuurlijk is het doel om zoveel mogelijk geld
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op te halen. Juf Nienke verkoopt tegen 5 euro
zgn. hooparmbandjes, paarse schoenveters (
de mode van deze zomer) en lichtzakken die
tijdens de tocht de lopers begeleiden als
lichtje in de duisternis. Koopt allen deze
prachtige en onmisbare accessoires voor het
KWF doel!
Bestelling bij juf Nienke groep 7/8. De foto’s
zijn te vinden op onze website.

Agenda
Wo. 5 juni.
Sportdag 1 t/m 3
Vr.7 juni.
Theatermiddag
groepen 3a en 3/4b

Tenues
Heeft uw kind meegedaan aan voetbal of
handbal, zou u dan willen checken of een
eventueel gebruikt tenue alweer retour is? We
missen er namelijk nog een aantal.

Wo.12 juni.
Juffen/ meesterdag in
de groepen 3 en 4
Wo. 12 t/m 14 juni.
Kamp groep 8
Do.13 juni
Theatermiddag groep
1/2d en 5/6b

Theatermiddag
De theatermiddag van de groepen 1/2d en
5/6b die op vrijdag 14 juni in de agenda stond
is vanwege het schoolreisje van groep 5/6b
verschoven naar donderdag 13 juni.
Ouders van deze twee groepen zijn van harte
uitgenodigd te komen kijken. Verdere
informatie volgt later vanuit de groepen.

Vr. 14 juni.
Schoolreisje groepen 5
en 6 en Neo 2
Di. 18 juni.
Rapporten mee
Woe 19. Juni
Verrassing bovenbouw
Vr.21 juni.
Schoolreisje groep 7
Vr. 21 juni.
Wenmiddag nieuwe
groep.
Do. 20 en Di. 25 juni.
10-minuten
gesprekken
Wo.26 juni.
Sportdag gr. 4 t/m 6
Vr. 28 juni.
Schoolreisje groepen 1
t/m 4
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Bijlage:

Gezonde ouders en leraren gezocht!

Kinderen worden steeds ongezonder. Snoepautomaten staan overal en kinderen drinken steeds
meer energiedrankjes. Op dit moment hebben 13% van de jongens en 15% van de meisjes in
Nederland overgewicht.
Hier kunnen we met zijn allen iets aan doen.
- Vind je een gezonde omgeving voor je kind belangrijk?
- Ben je geïnteresseerd in gezonde voeding en bewegen?
- Hou je van organiseren?
Dan zoeken wij jou om de school gezonder te maken.
Een gezond kind voelt zich fijner, is minder vaak ziek, presteert beter op school en krijgt minder
negatieve opmerkingen over het uiterlijk. Wist je bijvoorbeeld dat ontbijten een positieve invloed
heeft op zowel het korte- als het langetermijngeheugen bij kinderen? Daarnaast zorgt het er voor dat
kinderen alerter blijven.
Wij bieden een cursus aan op de Flierefluiter bestaand uit 3 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is
op 5 juni, bij voorkeur onder schooltijd. In deze bijeenkomsten zullen we samen een plan opstellen
ter bevordering van gezond gedrag van de kinderen. We kijken wat er op het gebied van voeding en
beweging verbeterd kan worden en hoe dit plan uitgevoerd kan worden.
Het programma:
- We gaan direct aan de slag om een doelstelling te bepalen.
- Tweede bijeenkomst staat in het teken van het bedenken van een interventie.
- Start uitvoering of bredere introductie van het plan.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Meld je aan voor woensdag 29 mei via fay.mensink@hva.nl of directie@flierefluiter.asg-almere.nl

