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Formatie
Zoals vorige week gemeld gaan we het
komende schooljaar inderdaad twee groepen
5 en twee groepen 6 formeren i.p.v. een 5, 5/6
en 6. Deze groepen zullen, zoals wij nu
verwachten, een groepsgrootte hebben van
rond de 26 leerlingen. Onze andere groepen
naderen de 30 leerlingen.
Voor deze groepen zetten wij, waar mogelijk,
extra formatie in ter ondersteuning.
De groepen 3/4 en 7/8 zullen wel blijven
bestaan. Bij de groepen 7 en 8 ontkomen we
niet aan het feit een aantal leerlingen over te
moeten plaatsen naar de andere groep. Zoals
u weet houden wij ons aan een aantal van te
voren vastgestelde criteria. Deze zijn terug te
vinden in onze schoolgids op bladzijde 11 en
12. Aanstaande maandag, op onze studiedag,
buigen wij ons over de verdeling. Wij streven
ernaar om dinsdag bij het uitreiken van de
rapporten de indeling bekend te maken.
De personele bezetting is nog niet helemaal
rond. Toch willen wij, onder voorbehoud van
wijzigingen, alvast de formatie voor komend
jaar vertellen.
Groep 1/2a juf Christine
Groep 1/2b juf Simone
Groep 1/2c juf Marije en juf Lies
Groep 1/2d juf Jeanette en nu nog een
vacature voor twee dagen.
Groep 3a juf Puck
Groep 3/4b juf Esther
Groep 4a meester Ger
Groep 5a juf Renee en Juf Annick
Voor juf Annick zal snel vervanging nodig zijn,
daar zij haar derde kindje verwacht.
Groep 5b vacature
Groep 6a juf Dorota en juf Elsbeth
Groep 6b juf Ellen en juf Tessa
Groep 7a juf Katja en juf Julia
Groep 7/8b juf Nienke
Groep 8a juf Saskia en juf Astrid

Neo 1 vacature
Neo 2 juf Liesbeth

Agenda
Zingen voor het
koningspaar
De bovenbouw zal woensdag
vroeg op moeten staan! Wij
verzamelen om 7.30 uur op het
hoofdgebouw. Om daarna met
bussen naar de Esplanade in
Almere Stad te worden
gebracht. Wij hebben allemaal
ons rode Flierefluiter T-shirt
aan en anders een ander rood
shirt.( Een Flierefluitershirt is
tegen 5 euro te koop bij de
administratie). Omdat wij zo
vroeg beginnen stoppen we die
dag ook een uurtje eerder. De
kinderen zijn dus om 11.30 uur
uit. Mocht dit thuis tot
problemen leiden meldt u dit
dan even bij de leerkracht,
zodat wij voor het uurtje opvang
op school kunnen verzorgen.
De bovenbouw is al hard aan
het oefenen om het Almerelied
uit hun hoofd te kennen.
Hieronder volgt een link, zodat
de kinderen ook thuis kunnen
oefenen.
http://www.youtube.com/watc
h?v=69N_vzRZFHI

Maandag.17 juni.
Studiedag. Alle ll vrij.
Dinsdag 18 juni.
Rapporten mee
Dinsdag 18 juni.
MR-vergadering
A-team vergadering
Woensdag 19. Juni
Zingen voor het
koningspaar door de
bovenbouw
Vrijdag 21 juni.
Schoolreisje groep 7
Vrijdag 21 juni.
Wenmiddag nieuwe
groep.
Vrijdag 21 juni
Gala groepen 8
Do. 20 en Di. 25 juni.
Rapportgesprekken
Woensdag 26 juni.
Sportdag gr. 4 t/m 6
Vrijdag 28 juni.
Schoolreisje
Groepen 1 t/m 4
Maandag 1 juli.
Musical groep 8a
Dinsdag 2 juli
Musical groep 8b en
Neo

Kamp groep 8 en
schoolreis groepen 5 en 6 en
Neo 2
Mooi weer en veel plezier
hebben onze leerlingen op

Woensdag.3 juli.
Juffendag groepen 1/2
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schoolreis en kamp ervaren. Moe en vol
ervaringen lekker uitrusten in het weekend.
Op naar de eindmusical en de andere
schoolreisjes.

telefoongebruik in de school. Wij
gaan er vanuit dat u als ouder de
school hierin steunt.
Wij willen voorkomen dat iets
wat onschuldig begint uitmondt
in ongewenst internet- en
telefoongebruik.

Agenda
Maandag.17 juni.
Studiedag. Alle ll vrij.

Groep 8
Op vrijdag 21 juni is er op school een eindgala
voor de leerlingen van groep 8.
Begintijd: 20.00 uur
Eindtijd: 22.00 uur
Dresscode: Galakledij
Op maandag 1 juli is de eindmusical voor
groep 8a.
Inloop: 18.30 tot 19.00 uur.
Dan sluiten wij de deuren en begint de
musical.
Voor de groepen 8b en Neo 8 is de musical op
dinsdag 2 juli. Inloop is hetzelfde als voor
groep 8a.
Toegang uitsluitend met een kaartje.

Dinsdag 18 juni.
Rapporten mee
Dinsdag 18 juni.
MR-vergadering
A-team vergadering
Woensdag 19. Juni
Zingen voor het
koningspaar door de
bovenbouw
Vrijdag 21 juni.
Schoolreisje groep 7
Vrijdag 21 juni.
Wenmiddag nieuwe
groep.
Vrijdag 21 juni
Gala groepen 8
Do. 20 en Di. 25 juni.
Rapportgesprekken
Woensdag 26 juni.
Sportdag gr. 4 t/m 6

Mobiel gebruik van de leerlingen.
Mobiel gebruik door de leerlingen onder
schooltijd is alleen toegestaan als de
leerkracht hier toestemming voor heeft
gegeven.
Helaas merken wij dat de leerlingen dit de
laatste tijd vergeten. Het gebruik van sociale
media is niet meer weg te denken uit onze
maatschappij, dus ook niet uit onze school. Als
school hebben wij hier wel regelgeving en
afspraken over. In het nieuwe schooljaar
zullen wij als team uitgebreid bij ICT stilstaan
tijdens studiedagen. Voor nu gelden de
afspraken die wij eerder gemaakt hebben over

Vrijdag 28 juni.
Schoolreisje
Groepen 1 t/m 4
Maandag 1 juli.
Musical groep 8a
Dinsdag 2 juli
Musical groep 8b en
Neo
Woensdag.3 juli.
Juffendag groepen 1/2

