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Schaken
Op zaterdag 8 maart zijn de jaarlijkse
schaakwedstrijden. De kinderen
kunnen nog opgegeven worden bij de
eigen leerkracht. Zie eerdere
nieuwsbrieven voor uitgebreidere
informatie.

Mooi nieuws
Vorige week is meester Tim officieel
afgestudeerd als vakdocent
bewegingsonderwijs. Als Lio heeft meester Tim
de afgelopen anderhalf jaar samen met
meester Theo gezorgd voor heel veel
beweegplezier . De laatste maanden hadden de
kleuters extra bewegen in het speellokaal.
Meester Tim heeft vorige week dan ook van de
jongsten afscheid genomen.
Nu blijkt dat meester Tim nog geen werk heeft
kunnen vinden en dat stilzitten voor zo’n
sportieveling geen optie is. Wij vinden het dan
ook helemaal niet erg om meester Tim in zijn
vrije tijd extra gym te laten geven. Aanstaande
maandagochtend gaan de kleuters dus weer
lekker sporten. Hebben wij even geluk 

Vrij. 7 februari

Voorlezen
Op onze vraag of er wellicht ouders
en/of grootouders waren die wilden
voorlezen in de klas zijn gelukkig een
aantal aanmeldingen gekomen. Wat
leuk om als leerkracht ook eens te
kunnen luisteren naar iemand anders
die de klas weet te boeien met een
verhaal.
Hieronder zien we hoe groep 5b
voorgelezen wordt door een ouder.
Deze groep had maar liefst twee
ouders die kwamen lezen, waardoor
de klas kon worden gesplitst. Allemaal
op een kussentje en ademloos
luisteren. Bedankt!

De ziekenboeg
Vier afwezige collega’s en dan samen zorgen
dat de kinderen gewoon les krijgen, dat was de
uitdaging voor deze week. Helaas weten we nu
nog niet hoelang de afwezigheid van meester
Ger gaat duren. Wel weten we dat wij intern in
staat zijn om de vervanging op te lossen. Zodra
wij meer zekerheid hebben, worden de ouders
van groep vier hier nader over geinformeerd.

Valentijnsdisco
Op vrijdag 14 februari stellen wij de
middenruimte weer beschikbaar voor een
Valentijnsdisco. Zie de bijlage van de
organisatie.
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Boekpromotie door Timo Loots
Het leven van een Loser.
Niet te doen!
Schrijver Jeff Kinney

Vrij. 7 februari
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en studiemiddag.
Alle leerlingen om
12.00 uur vrij.

Theo en Bram hadden twee en
een halve week ruzie.
Bram is bang dat als de
vakantie is afgelopen hun
vriendschap nog niet op de
rails is want de vriendschap
ging juist zo goed.
Er zijn twee nerds. De ene
heet Chris en de andere Tygo.
Bram ging met Chris rondhangen
en hij is een goede
muggenmagneet.
Tygo laat altijd zijn broek tot aan
zijn enkels zakken. En o ja bijna
vergeten.
Sproet zei tegen Bram "lk wed dat
ik jouw voet in mijn mond kan
stoppen."
Weet je wat, wil je de andere
grappige dingen lezen dan moet
je het boek zelf lezen. Het boek is
voor jongens en meisjes even
leuk.
Als je niet meer kunt stoppen
dan kun je ook nog..........
Zwaar de klos!
Bekijk het maar!
Geen paniek!
Vette pech!
Hondenleven.
Niet te filmen!
LEZEN
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De tekeningen zijn van Bjorn Tjon-A-Joe
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Mega Valentijn Disco
Vrijdag 14 februari 2014
Locatie: o.b.s. de Flierefluiter
Vrij. 7 februari

Dresscode: Rood/Roze /Wit/ Zilver/Hartjes

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

Kids 4 t/m 7 jaar feesten van 18:00- 19:00 uur
Inloop v.a. 17:30 uur
Kids 8 t/m 13 jaar feesten van 20:00- 22:00 uur
Inloop v.a. 19:30 uur

Di 11, woe 12,
do 13 februari
Eindcito groep 8

Na afloop dienen Alle kinderen door een volwassene te worden
opgehaald!
Entree €5,00 p.p. contant en liefst gepast te betalen bij binnenkomst!
Incl. Onbeperkt drinken en wat lekkers.

Di 11 februari
Rapport mee
Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken
Ma 24 t/m vrij
28 febr.
Voorjaarsvakantie

Per flierefluiterkind mag 1 introducé meegenomen worden.

Organisatie is in handen van Gifts& Stars ladiesbingo
Aanmelden via mini.mini@hotmail.nl of via onderstaand strookje in de
Valentijn boxen bij de ingangen op school.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 11 februari 2014!
Er is geen kaartverkoop aan de deur!

Naam kind

leeftijd

Naam introducé

leeftijd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer
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Zat 8 maart
13.00 uur tot
17.00 uur
Schoolschaken

