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tijdens je fietst omdat als je dat niet
doet dan gaat het niet doordat het
snelheid nodig heeft.
hij vertelde over 3 soorten fietsen: de
racefiets, crossfiets en de loopfiets. hij
heeft een kleine dynamo van binnen
laten zien en een dynamo is iets waar
een draaiende magneet in zit en
doordat de magneet draait komt er
elektriciteit.

Nieuwe stagiair,
Tot de meivakantie is juf Femke
Boesenkool op de maan- en vrijdagen aanwezig
om stage te lopen bij juf Adriana en juf Madelon.
Juf Femke volgt een opleiding voor schoolleider.
Juf Femke heeft een achtergrond als
onderwijskundige, wat voor ons weer erg
interessant is. We wensen haar veel plezier de
komende weken op onze school.

geschreven door Daniël Winsser op 17
februari 2014.
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Opa en oma’s bedankt
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Groep 3/4b wil graag alle opa’s en oma’s
bedanken die de afgelopen weken hebben
verteld over hoe het vroeger op school was. Ons
thema was “ de school van vroeger en nu”.

Zat 8 maart
13.00 uur tot
17.00 uur
Schoolschaken
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De Fietsenmaker
ik en de klas gingen naar de fietsenmaker op
excursie! we gingen lopend naar de
fietsenmaker. volgens mij duurde het lopen 5
minuten. toen wij er kwamen zei de fietsenmaker
‘wat veel klanten. hij vertelde ons over de
remmen. er zijn 3 soorten remmen: de
trommelrem die je laat remmen als je naar
achteren trapt, de velgrem die je kent als
handrem waarbij als je aan een van de
knijpdingen knijpt dan geeft hij een druk naar
een soort van knijper en dan knijpt hij in het wiel,
en de schijfrem net als de velgrem alleen dan zit
er een schijf aan het wiel en daar knijpt hij dan
aan. de fietsenmaker liet een vaste fiets zien, dat
is een fiets die 1 versnelling heeft.
toen ging hij vertellen over de versnellingen. hij
zei dat je de versnellingen alleen kan doen
www.deflierefluiter.nl

Juf Annick en Juf Astrid
terug van verlof,
Donderdag is juf Annick weer gestart
en ook juf Astrid zal na de vakantie
weer starten met werken.

Vervanging van leerkracht
bij ziekte.
Gelukkig is het ons ook nu weer gelukt
om ervoor te zorgen dat de lessen,
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Bij Flevoland horen Almere en Lelystad
En dat land is heel erg plat
Middelburg en Zeeland
Daar is altijd wat aan de hand
Noord-Holland en Zuid-Holland
werken goed samen
En in Amsterdam en Den Haag eten
ze bramen
Drente en Emmen
zijn om te wennen

voor de leerlingen met de zieke juf of meester,
gewoon door konden gaan. Helaas konden wij
niet voorkomen dat er bij groep 6 verschillende
leerkrachten hebben gestaan. Gelukkig is juf
Marjolein al aan de beterende hand en zal zij er
na de vakantie waarschijnlijk weer zijn. Bij Juf
Christine hebben we met Juf Lies en juf Nicole
deze week de groep les kunnen geven. Ook juf
Christine verwacht na de vakantie haar werk
weer te hervatten. Meester Ger wordt, zoals u
weet, vervangen door juf Bianca. Meester Ger
zal, zoals het er nu uitziet, meer tijd voor herstel
nodig hebben. Meester Ger zal, wanneer het
mogelijk is, langzaam gaan opbouwen qua
werktijd en taken. Deze zullen eerst buiten de
groep liggen.
Gelukkig hebben we nu eerst vakantie en kan
iedereen lekker uitrusten en herstellen.

Gemaakt door Demi van Lent en Gino
Helfensteijn

Bezoek aan het
AJSO
Afgelopen maandag togen de groepen
6 t/m 8 naar de Kunstlinie voor een
optreden van het Almeers Jeugd
Symfonie Orkest. Natuurlijk werd juf
Nienke, die hobo speelt in het AJSO,
luid toegejuicht.  Ook bleek de
Flierefluiter onverwacht dirigeertalent
in huis te hebben.
Ook de leerkrachten hebben luidkeels
meegezongen met “ja zuster, nee
zuster”.

W.O. opdracht
Thema Nederland van groep 5
Gedicht over Nederland

Utrecht hoort bij Utrecht
Zo is het echt
Arnhem hoort bij Gelderland
Dat is zo want je krijgt het op je toets
Het is O V RV G
En je doet het met spoed
Limburg hoort bij Maastricht
En het is een leuk gezicht
Leeuwarden hoort bij Friesland
Dat ligt ergens aan de bovenkant
Groningen ligt ernaast
En Groningen is de baas
Lelystad en Gelderland liggen schuin naast
elkaar
En de paarden komen daar
Overijssel hoort bij Zwolle
En daar zijn heel veel trollen
www.deflierefluiter.nl

Vakantie
Fijne vakantie en tot 3 maart.
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Indeling en wedstrijdschema's schoolvoetbal 2014
Flierefluiter 1 (jongens 7/8) is gr 8a + aantal van Neo --> speeldata: 5 maart
Coach : vader van Julian
Flierefluiter 2(jongens gr 7/8) is groep 7a, 7/8b, aantal van Neo --> speeldata: 12 maart
Coach: vader van Rijk
Flierefluiter 1 (meisjes 7/8) is gr 8a + aantal van Neo --> speeldata: 19 maart
Coach: vader van Danique
Flierefluiter 2 (meisjes 7/8) speeldata : 19 maart is gr 7/8 + gr 7 + Neo --> speeldata: 19 maart
Coach: vader van Mette
Flierefluiter 1 gr 5/6 Verschillende kinderen uit gr 6a + 6b --> speeldata: 2 april
Coach: vader van Gina?
Flierefluiter 2 gr 5/6 Verschillende kinderen uit gr 5, 6 en Neo --> speeldata: 2 april
Coach: is er een ouder die dit wilt doen?
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De wedstrijden duren twee keer 10 min.

Op onze website vindt u het totale overzicht met alle tijden.
Kijk hiervoor onder onze tab sport.

Zat 8 maart
13.00 uur tot
17.00 uur
Schoolschaken
Vr. 14 maart
Studiedag

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

