Flierefluiternieuws
Jaargang 33 nr.14 | 29-11-2013

Rommelpieten
Let op 5 december continurooster!
Leerlingen om 14.00 uur uit.

Vanmorgen was het een drukte van
jewelste bij de deuren van de
klaslokalen. De kinderen van de
Flierefluiter hadden hun schoen mogen
zetten op school. De rommelpieten
hadden er een waar feest van gemaakt
in de groep.

Pepernoten bakken

Do. 5 dec.
Continurooster
i.v.m. SINT
bezoek.
Leerlingen 14.00
uur uit.

Het jaarlijkse pepernoten bakken door de
onderbouwleerlingen is weer begonnen.
De school geurt heerlijk naar speculaas.

Ma. 9 dec.
School versieren
voor de kerst
Din.10 dec
MR
Don 19 dec.
Kerstdiner en
Kerst buurt
markt

Voorleeskampioen van de
school.
We weten wie onze school gaat
vertegenwoordigen op de
voorleeswedstrijd in Almere. Onze
schoolkampioen is Floren Wootton uit
de groep van juf Nienke!
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groep in slaap gevallen, maar de
meesten vonden het een bijzondere film
om naar te kijken met mooie muziek! Dit
is echt een film voor dierenvrienden!
Geboren: Ties
Geschreven door Celeste en Jasmijn uit
groep 7 A

Op 23 november is juf Annick bevallen van
zoon Ties! Zijn ouders en twee grote zussen zijn
natuurlijk supertrots. De groepen van juf Annick
en collega’s werden getrakteerd op heerlijke
geboortebeschuitjes. Felicitaties voor het gezin
en we wensen de juf nogmaals een mooie
kraamtijd.

Pietcasso’s
In de bovenbouw zijn de kinderen druk
bezig geweest met het maken van
Pietcasso’s. Dit zijn Zwarte Pieten in de
stijl van Picasso. De prachtige creaties
worden voor een euro (of meer!)
verkocht aan de ouders, opa, oma of
wie maar wil. De opbrengst gaat naar
Giro 555 voor de mensen in de
Filipijnen. De tussenstand bedraagt
inmiddels ruim 160 euro, maar er zijn
nog steeds onverkochte
kunstwerken…….

Opnieuw Flierefluiter-leerling
uitgeroepen tot Kinder Kei!
Isa Bitter ( groep 2a) heeft zich samen met een
groepje kinderen, “Kids met een Missie”
ingezet om geld in te zamelen voor de Stichting
Kinderen Kankervrij ( KiKa) . Zij bedachten
allerlei acties en liepen twee keer de KiKa Run.
Door hun ouders werden zij genomineerd en
door de jury onder voorzitterschap van
burgemeester Annemarie Jorritsma
uitgeroepen tot Almeerse Kei! Vanmiddag werd
Isa met een limousine van school opgehaald,
waarna het hele groepje `Kids` op het
gemeentehuis tijdens een feestelijke
bijeenkomst hun kinderlintjes opgespeld kregen
in het bijzijn van familie en vrienden.

Financieel nieuws
vanuit het Ateam
De eerste grote uitgaven zijn gedaan de
eerste inkomsten zijn ontvangen.
Eerder spraken wij de wens uit om te
streven naar 80 tot 100% inkomsten.
Ondertussen heeft 1 groep bijna de
100% score gehaald.
Bent u ook benieuwd naar de inkomsten
van de groep van uw kind?
Hier de percentages…..op naar de 100
1/2A 56%
1/2B 46%
1/2C 54%
1/2D 43%
3A
59%
3/4B 74%
4A
64%

“De Nieuwe Wildernis”
Eindelijk…. Het was donderdag! We gingen naar
de bioscoop in Almere-Stad! De hele klas ging
mee en de andere groep 7, de groepen 6 en 8
en Neo 2 ook! We gingen allemaal op de fiets!
Gelukkig, geen lekke banden !
We gingen naar de film “De Nieuwe Wildernis”.
Het was een natuurfilm die gemaakt is bij de
Noorderplassen bij Almere! Toen we
aankwamen kregen we een koekje en toen we
naar huis gingen, kregen we Flevosap
(appelsap) Er waren drie kinderen van onze
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Do. 5 dec.
Continurooster
i.v.m. SINT
bezoek.
Leerlingen 14.00
uur uit.
Ma. 9 dec.
School versieren
voor de kerst
Din.10 dec
MR
Don 19 dec.
Kerstdiner en
Kerst buurt
markt
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5A
44%
3/4/5 99%
5B
78%
6A
58%
6B
56%
7A
63%
7/8B 57%
8A
58%
6/7/8 82%

Do. 5 dec.
Continurooster
i.v.m. SINT
bezoek.
Leerlingen 14.00
uur uit.

Pietengym

Ma. 9 dec.
School versieren
voor de kerst
Din.10 dec
MR
Don 19 dec.
Kerstdiner en
Kerst buurt
markt
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