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De Bingoladies!
De Bingoladies huren de
middenruimte voor een kinderbingo
op vrijdag 28 maart. De Flierefluiter
organiseert dit niet!
Er zullen dus geen leerkrachten op
deze avond aanwezig zijn. In de
bijlage leest u meer over het
bingofestijn.

Cito eindresultaten.
Deze week zijn de toetsgegevens van de Eind
Cito aan de leerlingen van groep 8 meegegeven.
Voor de leerlingen, ouders en school is het toch
altijd weer spannend. De Flierefluiter moet op
basis van haar leerlingpopulatie dit jaar boven
de 534,8 scoren. Dit is een hele hoge
gemiddelde norm waaraan wij moeten voldoen.
Wij vallen in scholengroep 3 en behoren dus bij
de scholen in Nederland waarvan de lat erg hoog
ligt. Dit jaar hebben totaal 45 leerlingen
meegedaan met de Cito-eind toets.
Een zevental leerlingen hebben niet de reguliere
maar een niveau toets gedaan. Als we alle 45
leerlingen meetellen dan hebben wij de norm
niet gehaald (531,4). Halen we de leerlingen die
de niveau toets hebben gedaan uit de uitslag,
dan scoren wij 535 en voldoen we aan de norm.

Kamp groep 8
7-9 mei

Schoolschaken
Vorig weekend was het
Schoolschaaktoernooi in de
Topsporthal in Almere Poort. 17
leerlingen van onze school deden daar
aan mee. Hieronder hun verhalen.
Hela’s Schaak Verslag!
Het schaaktoernooi was 8 maart in de
topsporthal in Almere Poort. Iedereen
moest daar verzamelen en wachten
tot de deuren van de schaakkamer
open gingen. Nadat de deuren open
gingen, ging je opzoek naar je team en
begeleider. Als dat allemaal gedaan
was kon je naar je tafel en daarna
gingen we schaken! Het eerste potje
van mij ging goed, die had ik
gewonnen. Het was een hele frisse
start! Er waren best wel lange pauzes
en ook nog twee raadsels, het waren
schaakraadsels en als je het antwoord
wist moest je het opschrijven en later
werden er twee prijzen verloot. Maar
het was steeds te druk dus ik kon het
niet doen, maar toen een beetje bij
het einde van het toernooi bij de
laatste potjes, was het minder druk en
wou ik het toch doen! Ik heb geen prijs
gewonnen, maar we kregen wel
allemaal een groot lintje. Ik heb ook

Herhaling Schoolreis/kamp
Het voorjaar is nu echt gearriveerd en het gaat
weer kriebelen. De voorbereidingen voor kamp
en schoolreisjes zijn in volle gang. De groepen 3,
4 en Neo 1 gaan vrijdag 13 juni en voor de
groepen 5 en 6 is dit jaar het schoolreisje op
vrijdag 20 juni vastgesteld. Voor de groepen 1, 2
en 7 hopen wij volgende week meer helderheid
te geven.Het is daarvoor wel belangrijk dat de
financiën op orde zijn. Zou u daarom z.s.m. het
benodigde bedrag 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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Schaak toernooi
Zondag 9 Maart
Topsporthal Almere

iets nieuws geleerd, het Herdersmatje! Dat is een
trucje met schaken hoe je in 4 zetten schaakmat
kan zetten. Dat leerde ik toen ik verloor van een
jongen die heel goed is, hij was wel zo aardig om
het me te leren. Nu kan ik het Herdersmatje ook!
Ik heb ook een keer gelijkgespeeld. Als de tijd om
was en je was nog niet klaar met je potje, kwam
de scheidsrechter naar je tafel en bepaalde wie
er won of verloor of dat het gelijkspel was.
Iemand gaf het ook een keer op, hij is een goede
speler alleen hij zette per ongeluk een hele
domme zet met zijn koningin, en aanraken is
zetten en loslaten is gezet. Dus toen ik zijn
koningin pakte gaf hij maar op en had ik dat
potje ook gewonnen! Het zevende en laatste
potje was ik heel erg moe dus toen had ik
verloren. In totaal heb ik 3,5 potjes gewonnen
dus precies de helft van het aantal potjes. Mijn
team was ook wel goed, het was een best leuk
team. Het was wel jammer dat ons team niet
doorging naar de halve finale maar we hebben
wel lol gehad en een ander team van de
Flierefluiter was 13e dus die ging bijna wel door.
Ik ben trots op mezelf en vond het erg leuk om te
doen! het eerste potje heb ik gewonnen de
tweede gelijkgespeeld de derde verloren de
vierde en vijfde gewonnen en de laatste 2 ook
gewonnen
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Finn speelde remise en Bauke verOns
team moest in de 1e ronde tegen de
Lettertuin. Ik moest tegen een jongen
die “Bas” heette en hij was enorm
goed! Hij had z’n eigen herdersmatje
verzonnen (Herdersmatje is dat je
iemand in 4 of minder zetten schaak
mat zet). Ik verloor ook van hem.
Maar er waren nog 3 andere jongens
in mijn team. Thomas wonloor ook..
Maar daardoor gingen we met meer
moet de 2e ronde in! We moesten
toen tegen de Polygoon. Ik won
binnen 5 minuten. Bauke verloor. Finn
won. Thomas won ook dus 3-1! In
ronde 3 viel het tegen.. We moesten
tegen onze eigen school. Team 3. Ik
moest tegen Rijk. Waarvan ik op een
knullige manier verloor. Maar 2
andere van ons team wonnen wel dus
2-2! De vierde ronde gingen we er
weer tegen aan! En dat pakte goed
uit! We wonnen 4-0! Van de
Olijfboom. Door die overwinning
stonden we 20 in het klassement van
de 86. En het was pauze. Iedereen
ging wat drinken. Wat ook leuk was
was dat er een internationaal
karatetoernooi was. Met allemaal
verschillende landen. Zoals Marokko,
Spanje enz. dus daar gingen we ook
even kijken. Maar al snel moesten we
beginnen tegen de Zeetuin. Zij waren
enorm goed. Daar verloor we allemaal
van behalve Finn! Hij had alles
gewonnen behalve de laatste
wedstrijd. Maar daar zijn we nog niet.
De zeetuin was ons te sterk we
verloren met 1-3.
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We zijn bij de laatste wedstrijd. De spanning
steeg. we stonden 20e. We konden nog
doorgaan, maar helaas gebeurde dat niet. We
verloren met 4-0. En dat was een triest einde.
We werden 24 en gingen dus niet door. Maar we
konden terug kijken op een leuke dag!

Schoolhandbaltoernooi
Vanaf maandag a.s. kunt uw kind zich
inschrijven voor het jaarlijks
handbaltoernooi op 22 mei
aanstaande op de velden van
Najaden. De inschrijflijsten komen op
de deur van de klas te hangen. Elk
team heeft een ouder nodig als
begeleider!

-Bas Lieverse Neo 2

Schoolvoetbal:
Afgelopen woensdag hebben de jongens uit Gr.
7, 7/8 en Neo2 hun voetbal wedstrijden
gespeeld.
Er werden in het heerlijke zonnetje vier leuke
wedstrijden gespeeld. Er werden er twee
verloren, 1 gewonnen en 1 gelijkgespeeld. Ze
zijn niet door, maar het was een heel plezierige
middag. Hieronder nog een verslag van Finn uit
Neo2.

Boekpromotie.
Deze week een boek, gelezen door
een leerling uit groep 4.
De titel van het boek is:
Een veulen op de rozkam.
Het boek is geschreven door:
Vivian den hollander
Het boek gaat over:
Een meisje die nieuw is en van een
paard is af gevalen en het was een
vewase paard.

Aanstaande woensdag zijn de twee teams van
de meisjes uit de groepen 7, 7/8 en 8 aan de
beurt.
Hun wedstrijden beginnen om 14.00uur!

De hoofdpersoon is:
Tessa en zij is 28 jaar en de hoby is
paard reiden.

De tenues van beide teams worden op het
sportveld uitgedeeld en daar ook weer
ingenomen . Dit jaar wassen we de spullen
namelijk op school.

Ik vind het boek leuk omdat:
Er staan leuke verhaaltjes in en de
paarden zijn zo pragtig en mooi.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal was leuk. We hadden een
goed team maar we zaten in een poule met
allemaal groep 8-ers dus we hadden niet heel
veel kans. Daarentegen heb ik wel heel veel lol
gehad! We hebben 1 wedstrijd gewonnen en 1
gelijk gespeeld van de 4 wedstrijden. Ik ben heel
erg trots op mezelf/het team, ik denk dat we
prima hebben gespeeld.

Geschreven door Roza 4A.

Finn
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Dansworkshop
Wat een drukke week hadden we! Op maandag,
dinsdag en donderdag hebben veel klassen een
dansworkshop gekregen. Hieronder een fotoimpressie van leerlingen in groep 4.

Meivakantie
18 april t/m 5 mei

Zelfs sceptische jongens uit groep 8, die toch
echt niet van plan waren mee te doen, hebben
uiteindelijk een leuk uur gehad!

Kamp groep 8
7-9 mei

Bedankt Daniel Sandu!
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Bijlage:

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze grandioze buurt lentebingo welke
gehouden wordt op vrijdagavond 28 maart 2014 om 19.00 uur in basisschool
de Flierefluiter te Almere- Haven.
Wij hebben super leuke prijzen ingekocht met als hoofdprijs een penny board.
Alle andere prijzen blijven natuurlijk nog even een verrassing.
De bingoavond is verdeeld over 4 spelronden (4x3 sets). Ook zal er een extra
spelronde gehouden worden voor een Superprijs! Bekijk hiervoor onze
facebook site.
De bingo is voor alle kinderen uit Almere van 6 jaar tot 13 jaar. Vriendjes en
vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. Ouders kunnen hun kinderen opgeven
via de site. Ouders die tijdens de bingo bij hun kind willen blijven dienen dit van
te voren bij de aanmelding aan te geven.
Het brengen en ophalen van het kind(eren) valt onder de verantwoordelijkheid
van de ouders/verzorgers van het kind(eren).Wij zijn hier niet aansprakelijk voor.

Kosten € 5, - voor 4 rondes, contant te betalen bij binnenkomst. Dit is incl. een
hapje en drankje. De extra spelronde kost € 2,00 per lot. Ook verkopen wij
bingo stiften a € 1.00 p/st.
De zaal is vanaf 18.30 uur geopend! We beginnen om 19.00 uur en eindigen
om +/_ 21.15 uur.
Wil je zeker zijn van een plaats reserveer dan d.m.v. email: mini.mini@hotmail.nl of
via Facebook Gifts & Stars evenementen o.v.v. naam, leeftijd en telefoonnummer.
LET OP!! VOL=VOL
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