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Schoolreis/kamp update
De voorbereidingen voor kamp en schoolreisjes zijn
in volle gang. Voor veel kinderen zien wij de
bijdrage voor het schoolreisje al binnen komen. Dit
is erg fijn. De groepen 1 en 2 gaan 27 juni op
schoolreisje, 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. De
groepen 7 gaan ook op pad en wel op 19 mei. Neo
2 gaan de groep 6 leerlingen mee met groep 6,
leerlingen van 7 met groep 7 en 8 gaat natuurlijk
met de andere acht mee op kamp. Zou u 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,-.

Schoolvoetbal
De afgelopen woensdag waren de meiden uit de
groepen 7,7/8 en 8 aan de voetbal. De beide teams
hebben hun voetbalwedstrijden met veel plezier in
het zonnetje gespeeld.
Het is de meiden uit groep 8 gelukt om de tweede
ronde te bereiken. De data komen zodra wij dit
weten.
Let op!
Aanstaande woensdag is er geen schoolvoetbal.

Schoolhandbaltoernooi
De inschrijfformulieren staan bij veel
klassen al (redelijk) vol. Dus wil je nog
meedoen geef je op! Als uw kind zich
op heeft gegeven, wilt u dan proberen
die dag geen andere activiteiten te
plannen. Dit om te voorkomen dat er
om 15.30 uur een x aantal kinderen uit
een team verdwijnen omdat ze andere
verplichtingen hebben.
De Flierefluiter doet altijd met veel
teams mee en meestal is het een
zonnige, gezellige dag. Voor de
begeleiding van de teams hebben wij
uw hulp weer hard nodig. Wilt u een
team begeleiden, geef het dan door
aan de juf/ meester van uw kind.

Flierefluiterappelboom
Maandag a.s. om 13.15 uur wordt de
Flierefluiterappelboom geplant. Groep
5a zal de school vertegenwoordigen
bij Stad en Natuur.

Boekpromotie:
In de bijlage vindt u 3 boekentips, voor
elke leeftijdscategorie één.

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Kamp:
groep 8
7-9 mei

Flierefluiternieuws
Jaargang 33 nr.27 | 21-03-2014

Hieronder kunt u ook nog een tip lezen van Myrthe
uit Neo 1.
Matilda

Het boekverslag van Yannick uit gr. 5a

Het boek is geschreven door Roald dahl.

Titel van mijn boek is: “ Kind te koop”
Het boek is geschreven door Paul van
Loon . De hoofdpersoon is Milan.
Milan koopt een dvd en ging de film
kijken. Hij zag iets raars: een oproep
van een
vrouw. Ze
zei: “wil je
het kind?
Kom het
halen om
14.45 uur bij
het
vliegveld.
Milan ging
naar de politie. De politie heeft de
oproep uitgewist en zei dat hij alleen
een film zag. Maar de politie loog. De
politie heeft het kind zelf ontvoerd. De
politie wilde niet dat niemand erachter
kwam dat hij het kind heeft ontvoert.

Waar gaat het verhaal over?
Het verhaal gaat over een meisje dat Matilda heet.
En haar ouders haten haar. Maar Matilda leerde
zich op haar 3e lezen door oude kranten te
bestuderen. Eindelijk mag ze naar school. Haar
lerares was juffrouw Engel
en zij was aardig en
voorzichtig met haar
woorden. Maar in
tegenstelling met juffrouw
Bulstronk, die is het heel
anders. Zij is gemeen en
boosaardig. De rest moet je zelf maar lezen
Waarom raad ik dit boek aan?
Omdat het een boek is over een (een beetje) pesten.
En dan leer je ook eens om niet te pesten.
Wat is top aan het boek.
Nou ik vind dit stuk echt top:
dat ze even met haar ogen
kan toveren.
Myrthe Hahlen, Neo 1.
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Bijlage:
Boekentips van de week
Onderbouw
Krrrr... okodil! - Catherine Rayner
Meestal is het erg rustig op de oevers van de rivier. Tot krokodil
verschijnt en hij de kikkers, libellen en ooievaars aan het schrikken
maakt en verjaagt. Als hij ook het nijlpaard wil plagen, krijgt hij van hem
een heel grote mond en schrikt de krokodil enorm. Niemand wil met
krokodil spelen, maar dan hoort hij een geluid van iemand die de bewoners van de oevers
plaagt. Dit blijkt een andere krokodil te zijn. Oblong prentenboek met sfeervolle, kleurrijke
illustraties die steeds twee pagina's beslaan. In de illustraties zit veel vaart en de
gezichtsuitdrukking van krokodil laat zien dat hij het plagen erg leuk vindt, tot hij zelf door
nijlpaard wordt afgestraft. Je verwacht dan dat hij zijn lesje geleerd heeft. Maar is dat wel zo?

Middenbouw
Sofie en het ijsbeertje - Edward van de Vendel
Sofie en Billie en Timmie zijn vrienden. Sofie helpt de jongens met hun
spreekbeurt en zij staan altijd klaar om Sofie op te vangen als ze valt.
Tenminste... De juf vindt dat Sofie niet alleen met Billie en Timmie moet
spelen, maar ook met andere kinderen. En zij moeten hun spreekbeurt
alleen maken, zonder de hulp van Sofie. Zij vindt dat maar niks, want ze
zijn vrienden! En ze hebben met zijn drieën een pinguïnclub. Ze gaan met oom Donny, die de
oppas van alledrie is, vaak naar de dierentuin. Bij de pinguïns kijken, en bij het ijsbeertje
Vicks. Ze zien ook dat Vicks een steen laat vallen en dat de ruit van zijn ijsbeervijver kapot
gaat. Sommige mensen denken dat hij het expres doet, maar Sofie weet wel beter. En toch...
moet Vicks weg. Dat laten ze niet gebeuren!
Sofie en het ijsbeertje bestaat niet alleen uit een verhaal. In dit boek staan ook fotostrips,
getekende strips van Sofie en haar vrienden en stukjes waargebeurde informatie (vanaf 8
jaar).

Bovenbouw
Bibi’s doodgewone dierenboek - Bibi Dumon
Behalve de haring staan er gewone dieren als een mug, een egel, een spreeuw en
een pissebed in dit boek. Elk krijgen ze een grote zwart-witte illustratie en
ongeveer één pagina tekst. Al blijft de schrijfster in kleine P.S.jes wel steeds terugkomen op
sommige dieren. Een paar hoofdstukken later begint ze - in kleine lettertjes - opeens weer
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over een bepaald dier. Nog even over die dansende spreeuw. Spreeuwen kunnen heel goed
geluiden nabootsen. Op het station in Rotterdam woonde een spreeuw die het geluid van
sluitende treindeuren na kon doen. Telkens trapten de mensen er weer in. Ze begonnen te
rennen omdat ze bang waren de trein te missen.
Eekhoorns zijn perfecte beestjes, teken hebben een heel rottig leven, zevenstippelige
lieveheersbeestjes doen aan zinloos geweld en de regenworm is niet doodgewoon maar
levendbijzonder (9 – 12 jaar).
Meivakantie
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