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populair. En ze heeft een zusje. Ze heet
Brianna. Nikki vindt Brianna heel
vervelend. Omdat haar vader als
ongediertebestrijder gaat werken bij een
chique eliteschool moet Nikki daar
voortaan ook naar school. Ze voelt zich
daar niet fijn. ze wil heel graag bij de
populaire meidengroep van Mackenzie.
Mackenzie is het populairste meisje van
de school. En wat een ramp! Ze zijn
allebei verliefd op Brandon! Wanneer
Nikki als biebhulpje in de schoolbieb
gaat werken, krijgt ze toch vriendinnen.
Ze heten Chloe en Zoey. Dan word er op
school een tekenwedstrijd
georganiseerd. Nikki wil daar graag aan
meedoen want tekenen is haar hobby en
ze is er ook heel goed in. Natuurlijk doet
Mackenzie ook mee en ze gaat er van
uit dat ze wint. Hoe zal dit gaan
aflopen? Wie zal de tekenwedstrijd
winnen? En hoe loopt het af met
Brandon? Wil jij het weten? Lees het
boek!

Herlezen, nalezen, overlezen,
tegenlezen, eh….nee…VOORLEZEN!
U heeft waarschijnlijk al in een eerder bericht
gelezen dat de werkgroep taal zich dit jaar
bezighoudt met het bevorderen van het
leesplezier. Een nieuwe rubriek in het
Flierefluiternieuws is dan ook: “Mijn favoriete
boek”.
Leesplezier krijg je niet alleen van zelf lezen,
maar zeker van voorgelezen worden. En dat
geldt echt niet alleen voor
onderbouwleerlingen. Ook oudere kinderen
vinden het heerlijk als er aan hen wordt
voorgelezen. Los van het plezier, de gezelligheid
en de intimiteit dat dit met zich meebrengt,
zorgt het voor het vergroten van de
woordenschat en het prikkelen van de fantasie.
Niet voor niets zijn er de Nationale
Voorleesdagen! Dit jaar worden ze gehouden
van 22-1 tot 1-2.
Nu leek het ons een leuk idee om als juf of
meester ook eens voorgelezen te worden. En
hoe regel je dat dan? Nou, dan vraag je ouders,
opa’s of oma’s. En dan ga je zelf lekker achterin
zitten en meegenieten.
Lijkt het u leuk om tijdens deze voorleesdagen
een kwartiertje aan de klas van uw (klein)kind
voor te lezen? Loop dan even binnen bij de
leerkracht voor meer informatie. In overleg
wordt er een tijdstip gekozen dat voor beiden
goed uitkomt.
We hopen op veel reacties en verheugen ons
op de verhalen!

Ik vind dit boek superleuk omdat er veel
grappige blunders in staan, ik vind het
gaaf om in een geheim dagboek te lezen
en om te lezen hoe Nikki verandert.
Het is een heel leuk en grappig boek
zonder saaie bladzijdes. En het is leuk
om iemands geheimen te lezen. En er is
ook nog een deel 2, deel 3, deel 4 en een
deel 5.
Het boek is leuk voor jongens maar
vooral voor meiden.
Lisa de Jong, groep 6a

Boekpromotie door Lisa de Jong:
DAGBOEK VAN EEN MUTS
De schrijver is Rachel Renée Russell
Dagboek van een muts is het dagboek van Nikki.
Nikki is een heel onzeker meisje. Ze is ook niet
www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Di. 21 januari
MR
Vr. 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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Continurooster voor de groepen
5 en 6!
A.s. maandag gaan de groepen 5 en 6 naar een
voorstelling in de Kunstlinie. Dit gaan zij doen
op de fiets!
Ook hebben de kinderen een continurooster tot
14:00 uur.
Denkt u dus aan het volgende:
- Fiets mee
- Lunch mee
- Eventueel de opvang inlichten

Di. 21 januari
MR
Vr. 24 januari
Theatermiddag
groep 7a en 3a.
Vrij. 7 februari

Warme Truiendag
en studiemiddag.
Alle leerlingen
om 12.00 uur vrij.

Herhaling
Bingosucces
De ladybingo’s maken weer gebruik van de
ruimte van de Flierefluiter. Op vrijdag 24 januari
is er een Nieuwjaarsbingo.
Starttijd 19.00 uur. Van te voren opgeven via de
website van de bingoladies (zie bijlage vorige
week)

Di 11, woe 12,
do 13 februari
Eindcito groep 8
Di 11 februari
Rapport mee
Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken

Theatermiddag
Vrijdag 24 januari hebben de groepen 7a en 3a
theatermiddag. Vanaf half 2 zijn de ouders van
deze groepen van harte welkom om te komen
kijken. Houdt u rekening met een optreden van
45 minuten.
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