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Starttijd 19.00 uur. Van te voren
opgeven. Voor meer informatie zie de
bijlage.
Een mooi, gezond en educatief 2014!
Uitgerust van de twee weken kerstvakantie zijn
wij met veel plezier begonnen aan het nieuwe
jaar. Traditioneel staan er weer studiedagen
gepland in deze periode. De NEO leerkrachten
hebben maandag de eerste gehad, samen met
collega’s van de andere NEO klassen. Het hele
team heeft aanstaande dinsdag een studiedag.
Een beetje rare dag, maar voor de eerlijke
verdeling over de werkdagen van de teamleden
toch een keer op een dinsdag. Het oefenen van
diverse soorten gesprekken is die dag het
centrale thema.

Overblijf noodkreet!
Door de dure decembermaanden is het
u waarschijnlijk ontgaan, maar helaas
zijn er flinke betalingsachterstanden
opgelopen bij meerdere gezinnen. Wij
gaan er vanuit dat u deze achterstand
per direct wegwerkt zodat ook het
overblijfteam hier geen extra tijd aan
hoeft te besteden.
Alvast bedankt voor de genomen
moeite.

Schoolschaaktoernooi Almere
Vorig jaar is het helaas niet gelukt om
een schaakteam af te vaardigen naar dit
toernooi, maar dit jaar gaan we het
gewoon weer proberen!
Een team bestaat uit 4 tot 6 spelers en
een begeleider. Leeftijd is niet
belangrijk, enige schaakkennis wel.
Wil je dus meedoen, als schaker of
begeleider, geef dit dan zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 10 februari door
aan meester Theo.

Warme truiendag.
Op 7 februari is er de landelijke Warme
Truiendag. Wij als Flierefluiters gaan hier
natuurlijk aan mee doen. We zetten de
verwarming lager, trekken een warme trui aan
en besparen -zonder verlies van comfort - 7%
energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. U
heeft nog een paar weken om een echte mooie
warme trui te breien .

Voorlezen voor de kleuters.
Elke dondermiddag gaan vier leerlingen van
groep 8 voorlezen bij de kleutergroepen. Een
groep acht leerling krijgt twee kleuters onder
zijn of haar hoede om aan voor te lezen. Van te
voren bereiden zij zich voor en leggen hun
boekkeuze voor aan de onderbouwleerkracht.
De prentenboeken kunnen of van huis
meegenomen worden of zijn afkomstig uit de
schoolbieb. We hopen hiermee het leesplezier
voor zowel de jonge, als de al wat oudere
leerlingen, te vergroten.

Meester Theo afwezig
Aanstaande maandag 13 januari is
meester Theo afwezig i.v.m. een
studiedag van zijn vakgroep. Er is die
dag dus geen gym.

Schoolvoetbal
In de bijlage treft u het speelschema
voor het schoolvoetbaltoernooi aan. Er
kan wellicht nog een wijziging optreden
i.v.m. de meivakantie.

Bingosucces
De ladybingo’s maken weer gebruik van de
ruimte van de Flierefluiter. Op vrijdag 24 januari
is er een Nieuwjaarsbingo.
www.deflierefluiter.nl

De indeling van de teams wordt
komende week bekend gemaakt.
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Studiedag
Di. 14 januari
Alle leerlingen
vrij.
Di. 21 januari
MR
Vrij. 24 januari
Theatermiddag
groep 7a en 3a
Vrij. 7 februari

Warme Truiendag
en studiemiddag.
Alle leerlingen
om 12.00 uur vrij.
Di 11, woe 12,
do 13 februari
Eindcito groep 8
Di 11 februari
Rapport mee
Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken
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Wij nodigen jullie hierbij uit voor het deelnemen aan een grandioze buurt
Nieuwjaarsbingo.
Welke gehouden wordt op vrijdagavond 24 januari 2014 in de basisschool
De Flierefluiter te Almere- Haven.
We beginnen om 19.00 uur.
Wij hebben werkelijk schitterende prijzen ingekocht met als hoofdprijs een Go Go
Kart. De andere prijzen zijn natuurlijk een verrassing.
De bingoavond is verdeeld over 4 spel ronden(4x3 sets).Ook zal er een extra
spel ronde gehouden worden voor een Superprijs een trampoline van 3,05
meter met vangnet deze ronde kost €2,00 per lot!
De bingo is voor alle buurtkinderen uit Almere vanaf 7 jaar tot 13 jaar Vriendjes en
vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. Ouders die bij hun kind willen blijven
dienen dit van te voren aan te geven d.m.v de site
Het brengen en ophalen van het kind(eren) valt onder de verantwoordelijkheid van
de ouders/verzorgers van het kind(eren).Wij zijn hier niet aansprakelijk voor.

Kosten € 5, - voor 4 rondes, contant betalen bij binnen komst incl. Een hapje en een drankje. Superronde kost
per lot €2,00
De aanvangstijd is 19.00 uur en eindigt om+/_ 21.15 uur. De zaal is geopend vanaf 18.30 uur.

Wil je zeker zijn van een plaats reserveer dan d.m.v. email: mini.mini@hotmail.nl
o.v.v. naam en leeftijd, telefoonnummer. Of via Face book Gifts & Stars ladiesbingo
VOL=VOL
www.deflierefluiter.nl
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Schoolvoetbal Almere 2014
Uitvoeringsdata
Datum
Voorronde 1
Voorronde 2
Voorronde 3
Voorronde 4
Voorronde 5
Voorronde 6
Inhaalronde
Voorfinale per locatie
Geen voetbal Meivakantie wk 1
Geen voetbal Meivakantie wk 2
Almeerse finale
Verzorgingsfinale (vd KNVB)

Woensdag
5 maart 2014
12 maart 2014
19 maart 2014
26 maart 2014
2 april 2014
9 april 2014
16 april 2014
23 april 2014
30 april 2014
7 mei 2014
14 mei 2014
21 mei 2014

Kalenderwk
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Categorie
J7/8
J7/8
J7/8 + M7/8
M7/8
J5/6
M5/6
Inhalen bij afgelastingen
Per vereniging finale
Mei vakantie
Mei vakantie
Finale SC Buitenboys
Is nog niet bekend

Speeltijden:
14.00-17.00 uur
Kosten per team:
€12,50

Studiedag
Di. 14 januari
Alle leerlingen
vrij.
Di. 21 januari
MR
Vrij. 24 januari
Theatermiddag
groep 7a en 3a
Vrij. 7 februari

Warme Truiendag
en studiemiddag.
Alle leerlingen
om 12.00 uur vrij.
Di 11, woe 12,
do 13 februari
Eindcito groep 8

4 categorieën Afgekort met
Jongens groep 5 en 6 J5/6
Jongens groep 7 en 8 J7/8
Meiden groep 5 en6 M5/6
Meiden groep 7 en 8 M7/8

Di 11 februari
Rapport mee
Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken
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