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juf Annick of juf Dorota. Zij kunnen alle
aanvullende informatie verstrekken.
Daarnaast hebben wij van iedereen zo
veel mogelijk ‘oefenhout’ nodig: latjes,
plankjes, balkjes restjes ongeverfd
hout. Alles is welkom!
Graag meenemen naar school en
inleveren op de Brug of bij de
leerkracht van uw kind.

Onzeker nieuws.
Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat onze
administratief medewerker, juf Karin,
momenteel afwezig is. De gezondheid van haar
man is helaas verslechterd waardoor haar
aanwezigheid thuis prioriteit heeft. Wij wensen
juf Karin en haar naasten veel sterkte de
komende periode.

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

AJSO
De groepen 6, 7, 8 en Neo 2 wonen op
maandag 17 februari een concert bij
van het AJSO.
Zij gaan daar op de fiets naartoe, dus
het is wel belangrijk dat uw kind die
dag op de fiets naar school komt. Het
concert duur tot 11:30, dus zij zullen
rond de klok van 12 weer terug zijn op
school.

Eindcito voor groep 8.
Dinsdag is het zo ver! Dan start de jaarlijkse Cito
Eindtoets voor groep 8. Drie dagen lang worden
de groep 8 leerlingen in Nederland
onderworpen aan deze toets. De kinderen zijn
voorbereid en weten wat hen te wachten staat.
Koppie erbij houden, niet te snel lezen, alle
vragen beantwoorden en oppassen voor allerlei
valkuilen. De dyslectische leerlingen maken de
toets met behulp van de computer. In
iedergeval wensen we de kinderen veel succes
en plezier met deze speciale periode.

Do. 13 en di. 18
februari
10-minuten
gesprekken
Ma. 17 febr.
groepen 6a en 6b
voorstelling in de
schouwburg.
Ma 24 t/m vrij
28 febr.
Voorjaarsvakantie

Rijksmuseumbezoek
door de groepen 6, 7, 8 en Neo 2. Let
op, die dag continurooster!
Op maandag 3 maart gaan de groepen
6 naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
De leerlingen van de groepen 7, 8 en
Neo 2 gaan de volgende dag op 4
maart. Voor groep 6 is er op maandag
een continurooster. Voor de groepen 7
en 8 en Neo 2 zal er dinsdag i.v.m. de
reistijd een continurooster zijn. De
lessen duren op die dagen tot 14.00
uur.
Op www.museumpleinbus.nl/museaen-lesprogramma vindt u een
beschrijving van het
museumprogramma die de kinderen
volgen. Misschien leuk om deze site
eens te bekijken

Hulptroepen gezocht.
Vanaf donderdag 6 maart wordt er in het kader
van beeldende vorming én techniek een vijftal
workshops hout bewerken gegeven in de
groepen 5 . De kinderen zullen in kleine
groepen les krijgen. Aangezien er in deze lessen
met speciaal materiaal en scherp gereedschap
wordt gewerkt en deze techniek voor de
meeste kinderen helemaal nieuw is, heeft de
workshopleider hulp nodig !
Heeft u als ouder affiniteit met hout bewerken
en vindt u het leuk om in deze periode op
school te helpen, neemt u dan contact op met
één van de leerkrachten van groep 5, juf Renée,
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Di 11 februari
Rapport mee

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Ma 3 maart.
6a en 6b continu
rooster
di. 4 maart.
Groepen 7a, 7/8 b,
8 a en neo 2
continurooster
Zat 8 maart
13.00 uur tot
17.00 uur
Schoolschaken
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Landenmarkt Groep 7/8
Afgelopen donderdagmiddag was het een
drukte van jewelste in de groep bij juf Nienke.
Haar klas hield namelijk een Landenmarkt. Alle
leerlingen lieten d.m.v. een “kraampje” zien
wat zij hadden geleerd over een land of landen
in Oost-Europa. Vele ouders brachten een
bezoek aan de landenmarkt en het was dan ook
een groot succes.
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