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Ouderbetrokkenheid
Onze schoolleider in opleiding Bram Dudok heeft u en
de teamleden benaderd voor het invullen van een
enquête. Ondanks de lengte van de enquête is het fijn
om te zien dat velen van u de moeite hebben
genomen om hieraan mee te willen werken. Tot dit
weekend staan de vragen nog open om beantwoord
te worden. Daarna gaat Bram aan de slag om er een
geheel van te maken.
Wethouder op bezoek
Vandaag kwam de wethouder van onderwijs René
Peeters bij ons op bezoek. Zijn bezoek stond in het
teken van het techniekonderwijs op de Flierefluiter.
Aanstaande woensdag verschijnt er een artikel over
het bezoek in de plaatselijke krant.

Muziek in de klas

Schoolontbijt
De groepen 1 t/m 4 en NEO 1 hebben dinsdag 5
november schoolontbijt in hun eigen groep. De
groepen 5 t/m 8 en Neo 2 hebben woensdag 6
november sportontbijt in de sporthal van Almere
Haven. Deze groepen starten om 8.30 uur met ontbijt
in de sporthal en hebben aansluitend
sportactiviteiten. De dag duurt tot 12.30 uur. Halen en
brengen gebeurt die dag naar en van de SPORTHAL.

Informatie voor de groepen 8
De Almeerse scholengids voor het Voortgezet
Onderwijs is een begrip. Als aanvulling op het
doordachte schooladvies vanuit het primair onderwijs
wil deze gids ouders en leerlingen ondersteunen bij
het maken van een juiste keuze. Op deze manier is de
overgang van het primair naar het voortgezet
onderwijs geen sprong in het diepe, maar eentje in
een kansrijke toekomst.
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Met de overstap naar een
digitale uitgave denken we het
gebruiksgemak voor ouders én
kinderen te vergroten. Zo is er
een directe vergelijking mogelijk
tussen kandidaat-scholen, is de
voorlichting compact en
scanbaar en zijn er links
opgenomen naar
vervolginformatie en de
websites van alle scholen in het
voortgezet onderwijs. Met
name voor de kinderen geeft
elke school ook nog haar
vertrouwde sfeerinformatie.
De leerlingen hebben een folder
meegekregen met daarop
informatie- en open dagen van
het voortgezet onderwijs in
Almere. Hierop staat ook de
link naar
www.almere.scholengidsonline.
nl alwaar u de online versie
kunt downloaden.
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Deze week werden de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8
getrakteerd op gastles viool. De
volgende maand staat een
gastles harp op het programma.
De leerlingen van de groepen 7
gaan de komende weken een
instrument leren bespelen in
kader van het leerorkest.
Tijdens de kerstperiode
verwachten wij een eerste
concert.

Buurtbingo
Zie de bijlage voor de
kinderbingo op 29 november
a.s. De Flierefluiter stelt de
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ruimte beschikbaar, de organisatie is in handen van de
Lady Bingo’s

De Bingolady’s nodigen jullie hierbij uit voor het deelnemen aan de grandioze Sint Buurt
Bingo.
Wij (bingolady’s) zijn nu een jaar actief en organiseren iedere maand lady’s bingo in Almerestad (tussen de vaarten). Daaruit is gebleken dat de vraag naar kinderbingo erg groot is. De
basisschool De Flierefluiter is bereid om een ruimte beschikbaar te stellen waarin we de Buurt
bingo kunnen houden.
De grandioze Sint buurt Bingo wordt gehouden op vrijdag 29 november, we starten op 19:00
uur.
Wij hebben werkelijk schitterende prijzen ingekocht met als hoofdprijs een Penny Board.
De bingoavond is verdeeld over 4 speelronden, per ronde heb je 3 kansen om een prijs te
winnen. Het wordt ongetwijfeld een gezellige avond.
De Bingo is voor alle buurtkinderen uit Almere-Haven vanaf 7 jaar tot 13 jaar.
Deze avond zullen er genoeg begeleiders aanwezig zijn om de kinderen eventueel te helpen als
dat nodig is.

Kosten €5,00 voor 4 rondes, contant betalen bij binnenkomst. Dit is inclusief een hapje en drankje

De aanvangstijd is 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur. De zaal is geopend vanaf 18:30 uur.
Het brengen en ophalen is de verantwoordelijkheid van de ouder of verzorgers van het
deelnemende kind(eren).
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Wil je zeker zijn van een plaats reserveer dan d.m.v. het onderstaande strookje of via de
email want VOL=VOL

Woe 6 nov.
Sportontbijt
Groepen 5 t/m
8 en NEO 2

- strookje kan je in leveren in de bingodoos deze staat op de kast bij de hoofdingang van de
Flierefluiter;

Di. 12 nov
MR
Do. 5 dec.
Continurooster
i.v.m. SINT
bezoek

-of via email: mini.mini@hotmail.nl

Grandioze Sint Buurt Bingo 29 November 2013
Naam kind(eren):
Leeftijd:
Telefoon:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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