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2013-2014
Welkom!
De kop is er vanaf.
Het schooljaar 2013-2014 is echt van start. Welkom
terug en welkom op onze school. Na een
welverdiende en zonnige vakantie hebben wij er zin in
om er samen met de kinderen en ouders een prachtig
schooljaar van te maken.
Zoals gebruikelijk zijn er weer schoolregels, waarvan
we er een paar even opfrissen.
 Fietsen in of bij de fietsenrekken stallen
 Stap van je fiets af op het fietspad en loop
over het schoolplein.
 Na aanvang van de lessen alleen de
hoofdingang gebruiken.
 Afscheid nemen bij de deur van het klaslokaal
voorkomt opstoppingen in de klas, houdt de
leerkracht beter overzicht over de leerlingen
en kunnen de kinderen beginnen met de les.
 Douchen na het gymmen is verplicht voor de
groepen 3 t/m 6. Voor de groepen 7 en 8 is dit
wenselijk, maar zij moeten zich ieder geval
opfrissen.
 Deorollers i.p.v. spuitbussen!
 Telefoon mee naar school is voor eigen risico.
Alleen met toestemming van de leerkracht
mag het mobieltje onder schooltijd gebruikt
worden voor eventuele educatieve
doeleinden. Mobieltjes zijn standaard uit in de
klas. Houden de leerlingen zich niet aan de
afspraak, of is er sprake van
grensoverschrijdend gedrag, wordt het
mobieltje ingenomen. Ouders worden dan
verzocht de telefoon op school op te komen
halen.
 Voor de groepen 3 t/m 8 een
boodschappenlijstje:
o 23-rings multomap met 5 tabbladen
o etui met potloden, gum, puntenslijper
met opvangbakje en een liniaal.
o Vanaf groep 4 komt hier nog een
vulpen bij. Wij verzoeken u deze, als u
dit nog niet gedaan hebt, aan te
schaffen voor uw kind of kinderen en
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volgende week
mee naar school
te nemen.
Verder verwijzen wij
naar de schoolgids die
op onze site te vinden
is. Momenteel leggen
wij de laatste hand aan
een nieuwe versie, de
inhoud zal echter niet
zoveel verschillen.

Oproepjes!!

Nummer 1:
Voor ons A-team zijn wij op
zoek naar nieuwe leden. Het Ateam ondersteunt en
organiseert zelfstandig
activiteiten voor onze
leerlingen. Het eerste deel van
het schooljaar staat altijd vol
met activiteiten zoals, de
Kinderboeken-week, Sint en
Kerst.
Wie komt de groep versterken?
Aanmelden kan via
info@flierefluiter.asgalmere.nl onder vermelding

van je naam, naam en groep van
je kind, schrijf kort wie je bent,
waar je goed in bent en wat je
graag zou willen doen voor het
A-team en de school.
Nummer 2:
Op 2 september komt onze
clusterdirecteur een dagje bij
ons op school. Behalve
groepsbezoeken heeft zij
aangegeven met leerkrachten,
leerlingen en ouders in gesprek
te willen. Wie-o-wie wil en kan
op maandag? Geef je naam
door aan de administratie voor
aanstaande woensdag 28
augustus.

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Ma.2 sept
Bezoekdag
clusterdirecteur
Di. 3 sept.
Informatieavond
Do. 5 sept.
Schoolfotograaf
Wo. 11 sept.
Sportdag
gr. 1/2 en 3
Gr. 8 helpt
Ma. 16 sept.
Studiedag ICT
Di. 17 sept.
Studiedag ICT
Di. 17 sept.
MR
Vr. 27 sept.
Theatermiddag
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Engels vanaf groep 1
Ma.2 sept
Bezoekdag
clusterdirecteur

Als school hebben wij ervoor gekozen om reeds in
groep 1/2 te beginnen met het (speels) aanbieden van
Engels. Dit noemen we Vervroegd Engels in het
basisonderwijs (Eibo). Door vroegschools een
tweede taal toe te voegen aan ons onderwijs krijgen
de leerlingen extra bagage om zich te kunnen redden
in een maatschappij waarin Engels steeds
prominenter aanwezig is . Computers, multimedia, tv,
maar ook opleidingen zijn veel vaker dan vroeger
Engelstalig.
Vanaf 2014/2015 zal Engels ook onderdeel worden
van een diagnostische toets voor de onderbouw van
het Voortgezet Onderwijs (2 vmbo en 3 havo/vwo).

Di. 3 sept.
Informatieavond
Do. 5 sept.
Schoolfotograaf
Wo. 11 sept.
Sportdag
gr. 1/2 en 3
Gr. 8 helpt
Ma. 16 sept.
Studiedag ICT

Het niveau van een leerling die Engels heeft gekregen
vanaf groep 1 is vele malen hoger dan die van een
leerling die Engels heeft gekregen vanaf groep 5 of 7.
Wij geven onze leerlingen graag dat voordeel mee.

Di. 17 sept.
Studiedag ICT

Bij het geven van Engels op onze school gaan wij uit
van de Einddoelen en Uitgangspunten zoals die
beschreven zijn door de SLO, het nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling, in de
Tussendoelen & leerlijnen (TULE).

Vr. 27 sept.
Theatermiddag

Di. 17 sept.
MR

Wij gebruiken de methode “Take it Easy”. Belangrijk
uitgangspunt daarbij is de Native Speaking Co-Teacher
die de leerkracht en leerlingen helpt bij het aanleren
van de juiste uitspraak.
Hieronder vindt u een demo van de methode voor de
groepen 1 t/m 4.
http://www.youtube.com/watch?v=HV3XdzSCwks
En een demo voor de groepen 5 t/m 8.
http://www.youtube.com/watch?v=1WrMFHwQmBo
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