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Verzamelen om 12:30 uur. Sluiting
rond 17:00 uur.
Afscheid nemen
Vandaag hebben wij afscheid genomen van de
man van juf Karin. Om zoveel mogelijk collega’s
de gelegenheid te geven om dit afscheid bij te
wonen hebben wij vanaf 15.00 uur een aantal
groepen samengevoegd. Wij vragen dan ook uw
begrip voor deze situatie waarin wij een
marginale bezetting op onze groepen hadden.
Voor vandaag en de komende tijd gaat onze
steun en medeleven uit naar juf Karin en haar
familie met het plaatsen van dit zware verlies.

Kleutervoorstelling van
de Bonte Hond
Aanstaande maandag en dinsdag
hebben wij een heus theater voor
onze vier kleutergroepen en twee
kleutergroepen van de Wierwinde.
Theatergezelschap de Bonte Hond
verzorgt de voorstelling Harig Hondje.

Ter informatie van juf Puck
Zoals u misschien weet studeer ik (juf Puck)
naast mijn werk hier in groep 3 aan de
Hogeschool van Utrecht. Ik volg de master
ecologische pedagogiek. In het kader van deze
opleiding ga ik, in samenspraak met de directie
van de Flierefluiter, onderzoek doen. In de
afgelopen jaren heeft het team van de
Flierefluiter zich een aantal manieren van
samenwerken van kinderen eigen gemaakt,
zogenoemde coöperatieve werkvormen. Mijn
onderzoek richt zich er op de ervaringen met
deze coöperatieve werkvormen in kaart te
brengen. De komende weken ga ik met diverse
leerkrachten en leerlingen uit de onderbouw in
gesprek. Mogelijk vertellen de kinderen hier
thuis iets over, dan weet u dit een beetje te
plaatsen. Mocht u nog vragen hebben, loop dan
gerust even bij mij langs.

BEZOEK AAN HET
RIJKS MUSEUM!!!
De kinderen van groep 6a zijn naar
het Rijksmuseum geweest. De bus van
het museumplein heeft ons daar
gebracht. In de bus was het heel
gezellig. Toen we binnen waren
moesten we een trap op om naar de
afdeling van de Gouden eeuw te
gaan. We hebben daar vele
schilderijen bekeken waaronder de
Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.
De kinderen vonden de schilderijen
prachtig. Wij mochten ook ruiken hoe
de verf rook in het atelier van
Rembrandt. Na afloop hebben we een
soort van quiz gedaan om te kijken of
we goed hadden opgelet. Daarna
gingen wij met de museumplein bus
weer terug naar de dependance.
Zoals u heb gelezen hebben wij een
leuke dag gehad.
Lisa en Lindsay 6a

Schoolschaken
Zaterdag 8 maart a.s. is de jaarlijkse
schoolschaakwedstrijd. De deelnemende
kinderen wensen wij veel succes en
schaakplezier. Mocht u in de buurt van de
Topsporthal in Almere Poort zijn, kom dan
gerust de leerlingen aanmoedigen.
www.deflierefluiter.nl

Op dinsdag zijn de groepen 7, 7/8, 8
en Neo2 ook naar het Rijksmuseum
geweest en kwamen met dezelfde
enthousiaste verhalen terug.
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Zat 8 maart
13.00 uur tot
17.00 uur
Schoolschaken
Vr. 14 maart
Studiedag alle
leerlingen vrij
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Voorleeswedstrijd
Gisteren heeft Floren uit 7/8b meegedaan aan
de Almeerse Voorleeswedstrijd. Ze maakte veel
indruk met haar voorgelezen stuk en mocht
daardoor verder naar de Provinciale
Voorleeswedstrijd op 9 april a.s. Gefeliciteerd!

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

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag waren de eerste
wedstrijden van het seizoen voor het
Schoolvoetbaltoernooi. De jongens van groep 8a
en Neo2 mochten de spits afbijten. 2
wedstrijden werden gewonnen en 1 wedstrijd
werd verloren. Helaas zijn ze niet door naar de
volgende ronde, maar toch kijken ze met
veelplezier terug op de middag.
Volgende week treden de jongens uit groep 7,
7/8 en Neo2 aan voor hun wedstrijden. Het
schema is intussen bekend bij de jongens.

Schoolreis/kamp
Het voorjaar is nu echt gearriveerd en het gaat
weer kriebelen. De voorbereidingen voor kamp
en schoolreisjes zijn in volle gang. Het is
daarvoor wel belangrijk dat de financiën op orde
zijn. Zou u daarom z.s.m. het benodigdebedrag
willen overmaken op NL71 INGB 0001907896
ASG inz. de Flierefluiter, o.v.v. kamp of
schoolreis en de vermelding van de voor- en
achternaam van uw kind(eren) en de groep van
uw kind(eren)
Voor de schoolreisjes vragen wij een bedrag van
€27,50 en voor het kamp €70,-.
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