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Formatie
Goed nieuws! Onze formatie voor het volgende
schooljaar is rond. Meester Roy van NEO 1 heeft
een verlenging van zijn contract voor het komende
jaar. Voor groep 6 heten wij twee nieuwe collega’s
welkom, Jannie Bakelaar en Marjolein Wiener.
Twee zeer enthousiaste leerkrachten met veel
ervaring in het onderwijs. Aanstaande woensdag
zullen de kinderen de gelegenheid krijgen om hun
nieuwe juffen te ontmoeten. Onze Lio plek is ook
vervuld. Eveline van der Stel zal samen met juf
Jeanette in de kleutergroep 1/2c gaan werken. Wij
feliciteren al deze collega’s met hun nieuwe banen
en uitdagingen.
Bij welkom heten hoort ook vaak afscheid nemen.
Juf Rianne neemt afscheid van ons. Vers
afgestudeerd en zwanger van haar eerste kindje,
wensen wij Rianne veel geluk voor de toekomst.
Afscheid van juf Barbara:

Er is een tijd van komen
en………..
Vanaf januari heb ik hier op de Flierefluiter een
heerlijke tijd gehad en na de zomervakantie zal ik
gaan werken op voortgezet onderwijsschool Het
Helen Parkhurst College.
Ik ben daar dan werkzaam als afdelingsleider van
de Mavo/TL afdeling.
Ik wil jullie via deze weg allemaal een enorm fijne
vakantie toewensen.
Tot ziens!
Vriendelijke groet,

Barbara Gubbels

Studiedagen 2013- 2014
4 oktober, 1 november, 16 en 17 september, 6
januari alleen de NEO groepen, 14 januari, 7
februari de middag, 14 maart, 25 juni.
Een enkele keer komt het voor dat er een
continurooster zal worden ingepland of dat er een

margemiddag bij komt
(bijvoorbeeld voor een vakantie).
Dit zal dan van te voren via
Basisschoolnet of het
Flierefluiternieuws aan de
desbetreffende groep worden
medegedeeld.

Agenda
Maandag 1 juli.
Musical groep 8a

Sport en Spel
Sportdag groep 4 t/m 6
Wat een spetterende, sportieve
dag hebben we gehad! Onder een
stralende zon hebben de kinderen
zich met allerlei spelletjes prima
vermaakt. We willen alle
hulpouders van deze dag
bedanken!
Voetbal 4x4 toernooi
georganiseerd door Arno Splinter
Events
Woensdagmiddag was het Voetbal
4x4 Scholentoernooi van Almere
Haven.
Aan dit 4x4 Bassischolentoernooi
hebben diverse kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 deelgenomen.
En u raadt het al, de Flierefluiter
heeft gewonnen!
De beker kunt u binnenkort in de
prijzenkast verwachten! Goed
gedaan jongens /meisjes!
Capoeira Kids van groep 6
Op woensdagavond was ook nog
het optreden van de capoeira Kids.
De hoofddoelstelling van dit project
is op een laagdrempelige manier
contact creëren tussen jongeren
die in dezelfde wijk wonen, maar
naar een andere school gaan. Dit
contact wordt tot stand gebracht
door leerlingen uit groep 6 van
twee scholen uit één wijk,
gezamenlijk een aantal
Capoeiralessen te geven. Onze
groep 6 werd gekoppeld aan de
groep 6 van de Polderhof. Zij

Dinsdag 2 juli
Musical groep 8b en
Neo
Vrijdag 5 juli
12.00 uur start
Zomervakantie

Maandag 19 augustus
Eerste schooldag
nieuwe jaar.
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hebben 6 weken lang tijdens de gym uren gewerkt
aan een voorstelling, die de kinderen
eergisteravond in de Meergronden aan ouders en
familie hebben getoond.
Heeft u foto’s of filmpjes gemaakt van deze
activiteiten, wilt u ze dan sturen naar juf Esther?

Agenda

Omroep Flevoland heeft ook aandacht gegeven
aan het evenement.
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/103412/a
lmere-capoeira-brengt-kinderen-en-ouders-samen

Maandag 1 juli.
Musical groep 8a
Dinsdag 2 juli
Musical groep 8b en
Neo

Een hele drukke maar mooie woensdag dus!

Vrijdag 5 juli
12.00 uur start
Zomervakantie

Schaakstukken
Tijdens het activiteitenuur zijn er zeer mooie
schaakborden gemaakt. Nu zijn we aan het eind
van het jaar en mogen ze mee naar huis. Aangezien
er meerdere kinderen aan een project hebben
gewerkt is het lastig verdelen. Dus wil je een
schaakbord mee naar huis. Laat het even weten.

Uitzwaaien AJSO
Zoals u allen inmiddels weet speelt juf Nienke in
het Almeers Jeugd Symfonie Orkest. Vorige week
kon de bovenbouw dit orkest al horen tijdens het
zingen voor de koning en koningin. Omdat het
orkest op reis gaat naar Wenen, geven zij een
uitzwaaiconcert. Deze is vanavond om 19.30 uur.
Als u wilt komen luisteren, dan kunt u nog kaartjes
kopen aan de balie bij de Schouwburg. Deze kosten
15 euro per stuk + €4,50 administratiekosten.

Schoolreisjes
Vandaag was het de beurt aan de groepen 1/2 en
3/4 en neo1.
Ondanks de voorspellingen was het weer prima. De
kinderen hebben zich prima vermaakt. Het was
reuze gezellig.
Hier een paar foto’s van de groepen 3, 4 en neo 1.
Alle foto’s zijn natuurlijk te vinden op onze
website!

Maandag 19 augustus
Eerste schooldag
nieuwe jaar.

Oproepje voor foto’s van de
schoolreis van de groepen 1 en 2.
Wie heeft er leuke foto’s?
Inleveren of mailen naar juf Esther.

