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De Kinderboekenweek
Wat zijn onze projectavonden toch altijd weer
een groot succes. Ondanks de regen toch een
geweldige opkomst en wat fijn om jullie
betrokkenheid bij het werk van de kinderen te
zien. Wat hebben de kinderen veel geleerd
over de verschillende landen en werelddelen.
Neem vooral uw kind in de vakantie mee naar
een van de musea in Nederland zodat zij u van
alles kunnen uitleggen.
In de Kinderboekenweek staat boekpromotie
natuurlijk ook centraal. Dat lezen en wereldoriënterende vakken van groot belang zijn
voor de woordenschatontwikkeling van de
kinderen hebben alle leerkrachten afgelopen
maandag in een inspirerende studiedag van de
gemeente in kader van het LEA project weer
mogen ervaren.
Dat het stimuleren niet alleen van het
onderwijs afhankelijk is weten wij allemaal.
Vandaar ook mijn pleidooi, maak er een
mooie, leerzame herfstvakantie van.
Rest mij nog de uitslag bekend te maken van
de speurtocht door de school. Er zijn in taal 3
winnaars: Gino Helfensteijn uit groep 4a, Bo
Bos uit groep 5a en Pjotr Pos uit groep 8a.
Zij hebben hun prijs tijdens de Fluit er ‘ns
uitgereikt gekregen.

Neo ontwikkelingen.
Gisteravond heeft Frank Volmer, namens de
Neo-ouders van de vier ASG-scholen,
gesproken op de politieke markt toen de
onderwijsbegroting 2013 behandeld werd.
Doel van deze actie is te komen tot een
kostendekkend en passend structureel aanbod
voor de hoogbegaafde kinderen in Almere.
Frank hield een prachtig pleidooi. Bij het zien
en horen van de speech weet je gelijk waarom
deze vorm van onderwijs zo noodzakelijk is.

Wij zijn als school dan ook zeer trots om
onderwijs te kunnen verzorgen voor alle
kinderen met onderwijsbehoeften waar wij
expertise voor in huis hebben en willen dit ook
graag blijven doen. Met het zoeken naar een
structurele oplossing zijn ASG en ouders
gezamenlijk op pad en aan het werk om voor
maart 2013 meer helderheid te hebben over
het voortbestaan van ons Neo-onderwijs.
Voor belangstellenden volgt hier de link naar
de politieke markt:
http://politiekemarkt.almere.nl/

Museumjaarkaart
Een museumbezoek is voor kinderen, en
volwassenen, zeer waardevol, maar helaas
soms ook kostbaar. Graag brengen wij de
museumkaart onder uw aandacht. Deze kaart
kost voor kinderen €22,50 en heeft u er vaak
bij twee museumbezoeken al uit.
Musea die meedoen met de kaart zijn o.a.:
 Muiderslot
 Nemo
 Anne Frankhuis
 Aviodrome
 Beeld en geluid Experience
 Corpus

Sport.
Afgelopen dinsdag was er voor de groepen 7,
7/8 en 8 een clinic bossaball. Zij hebben
enorm genoten. Het filmpje hiervan kunt u
bekijken op de voorpagina van onze site:
www.deflierefluiter.nl
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Agenda
22 t/m 26 okt. Herfstvakantie
30 okt.
MR
1 nov.
Schoolontbijt info zie ff
nieuws Nr 7.
2 nov.
Studiedag MI, leerlingen vrij
8 en 13 nov
10 min oudergesprekken
19 nov
Studiedag, leerlingen vrij
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
herfstvakantie!

