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Brief MR!
De MR is opzoek naar nieuwe kandidaten.
In de bijlage vindt u een oproep van de MR.

geslaagd uitje om even lekker
samen te lachen in deze laatste
drukke schoolweken.

Zingen voor Willem
Formatie
In de nieuwsbrief van vorige week gaven wij al
aan nog een vacature te hebben voor groep 5.
Op de studiedag hebben wij hierin een wissel
aangebracht. Niet voor de groep 5 maar voor
de groep 6 zullen wij een nieuwe collega of
collega’s welkom heten.
Voor de vacature van groep 6 zullen wij de
komende week gesprekken voeren. Het blijft
nog even spannend dus.

Sportdag groep 4 t/m 6 op
hoofdgebouw:
Op woensdag 26 juni is er een sportdag voor de
groepen 4 t/m 8. Alle activiteiten vinden plaats op
het schoolplein en grasveld rondom het
hoofdgebouw. Alle kinderen van de Brug starten
en eindigen die dag om 12.30uur op het
hoofdgebouw!
Inmiddels hebben wij voor het begeleiden van de
groepjes al enkele stagiaires en ouders weten te
strikken. Alleen komen wij nog 10 begeleiders te
kort. Wilt u een groepje begeleiden, doe dan
gezellig mee en stuur een mail naar meester Theo.

Wie is de MOL
Na een ochtend hard werken op school was er
ook dit jaar het “schoolreisje” voor het team.
Locatie Lelystad gingen wij in drie groepen
proberen uit te vogelen wie de mol was. Ja, ja
juf Karin blijkt een super Mol. Een leuke

en Maxima
Woensdag 19 juni 2013 heeft de
midden- en bovenbouw gezongen
voor het koningspaar. Om half acht
moesten we op school zijn en om
kwart voor 8 gingen we de bus in.
Het was in Almere-Stad een drukte
van jewelste, overal werd geduwd
en getrokken.
We mochten zingen voor het
koningspaar omdat juf Nienke
(7/8b) in het AJSO (Almeers Jeugd
Symfonie Orkest) zit. Zij speelt
hobo. Het koningspaar arriveerde
daar om 9 uur. Als eerste maakten
ze een rondje langs alle
tentoonstellingen, daarna kwamen
ze naar de kinderen en gaven ze
een aantal van ons een hand.
Koningin Maxima zag er weer
prachtig uit! Het zingen daarna
werd begeleid door het AJSO. Na
het zingen kregen alle kinderen
een flesje water of pakje Wicky
met een snoepje of een appel. We
vonden het allemaal heel erg leuk!
Dit was ons bezoek aan het
koningspaar.
Geschreven door Nienke, Veerle en
Kyara uit groep 8A
Bekijk de foto’s op onze website!

Agenda
Dinsdag 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
Woensdag.3 juli.
Juffendag groepen ½
Vrijdag 5 juli.
Laatste schooldag.
Leerlingen middag vrij
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We mochten ook de dieren
verzorgen. Daarna gingen we een
GPS tocht doen door het bos. Het
weer zat niet mee maar toch was
het best leuk. Daarna gingen we
barbecueën en pingpongen de hele
avond door. Daarna gingen we
naar bed en iedereen sliep binnen
een half uur.

Kamp groep 8
Verslag Kamp groepen 8…….. 12-13-14 juni
2013
Voorwoord: Natuurlijk verheug je je op kamp
en daarom slaap je van tevoren ook al bijna
niet!!
DAG 1 We vertrokken om 9 uur ’s ochtends
vanaf de Flierefluiter naar Lelystad. Na vertrek
kwamen we de eerste verrassing tegen: de
bowlingbaan. We hebben daar 90 minuten
gebowld. Na anderhalf uur zaten we weer op
de fiets , op weg naar “De Huif”. Ondertussen
kwam er een groot gat tussen de fietsgroepen.
Eindelijk aangekomen op de Huif gingen we
naar Lelystad Centrum voor de vossenjacht…
daar moesten we verklede meesters en juffen
zoeken! Dat was erg leuk! Teruggekomen van
de vossenjacht gingen we pannenkoeken
eten. Na het eten maakte iedereen zich klaar
voor het “Casinospel”, dat de hele avond ons
bezig hield met diverse spelletjes. Het was
daarom ook heel gezellig! Na de casinoavond
moesten we naar bed. Onze eerste dag zat
erop. Iedereen bleef tot 4 uur op (kikkers!!) en
om half vijf waren we weer wakker…. Oeps!
DAG 2 Toen we om half vijf wakker waren,
dacht iedereen dat het 8 uur was. We gingen
naar de eetzaal, maar de juffen stuurden ons
weer naar bed. We gingen daar met elkaar
praten over wat we gingen doen. Daarna
gingen we ontbijten en naar het meer en toen
gingen we allemaal wateractiviteiten doen.

DAG 3 Toen we wakker werden
gemaakt moesten we onze spullen
inpakken binnen een kwartier.
Toen we daarmee klaar waren
gingen we ontbijten. De spullen
werden opgehaald en wij gingen
met de fiets naar huis… Toen kwam
er een verrassing, want we gingen
zwemmen bij de “Koploper”
Daarna gingen we met de fiets naar
huis en er ontstond een groot
tijdsverschil tussen de slome en de
snelle groep (1 uur). Aangekomen
op school was iedereen erg moe en
wilde alleen nog maar slapen! Het
was een leuk kamp!
Geschreven door: Antonio, Hugo
en Mathijs (groep 8a)

Betalingen TSO
Broodje Knapzak
I.v.m. de afsluiting van onze
boekhouding voor dit schooljaar
willen wij iedereen die gebruik
maakt van onze TSO Broodje
Knapzak (overblijf) vriendelijk
verzoeken het verschuldigde
bedrag tot aan de zomervakantie
(05 juli) al vast vooruit over te
maken op onze rekening ING
1907896 tnv ASG inzake
Flierefluiter Broodje Knapzak o.v.v.

Agenda
Dinsdag 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
Woensdag.3 juli.
Juffendag groepen ½
Vrijdag 5 juli.
Laatste schooldag.
Leerlingen middag vrij
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de naam en groep van uw kind(eren). Op deze
manier hoeven we dit schooljaar niet negatief
af te sluiten. Strippen waar eventueel toch
geen gebruik van gemaakt worden in deze
laatste periode blijven uiteraard staan voor
volgend schooljaar!
De ouders die een “achterstandsbrief” van ons
hebben ontvangen verzoeken wij dringend om
het in de brief genoemde bedrag + het
verschuldigde bedrag tot aan de
zomervakantie (05 juli) over te maken. Indien
wij voor de zomervakantie toch nog een
betalingsachterstand constateren, kan uw
kind, zoals op het inschrijfformulier vermeld
staat, aan het begin van het nieuwe schooljaar
helaas geen gebruik meer maken van onze
TSO.
De kosten voor de overblijf bedragen € 2,50
per kind per dag. U kunt dus zelf eenvoudig
uitrekenen wat het totale bedrag tot aan de
zomervakantie nog zou moeten zijn. Mocht u
nog vragen hebben over het huidige aantal
strippen van uw kind(eren) of andere vragen
betreffende de TSO, stuurt u ons dan even een
berichtje via basisschoolnet.nl via de groep
overblijf of schiet ons in de wandelgangen
even aan.
Wij bedanken u al vast voor uw betaling.
Met vriendelijke groet,
Silvia van Diggelen en Lesley Hoving
Coördinatoren TSO Broodje Knapzak
Obs de Flierefluiter
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