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Taalopdracht groep 8
Groep 8a heeft de afgelopen week
bij een taalopdracht tips
geschreven om beter te kunnen
leren. U vindt ze in de bijlage.

Schoolreis/kamp
De voorbereidingen voor kamp en schoolreisjes
zijn in volle gang. Voor veel kinderen zien wij de
bijdrage voor het schoolreisje al binnen komen.
Maar wij zijn er nog lang niet! 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,-. Waarschijnlijk
overbodig om te zeggen, maar niet betalen is
niet mee kunnen op schoolreis.

Lente-ontbijt
Do 17 april
Meivakantie
18 april t/m 5 mei

Boekpromotie
Elke maand selecteren wij drie
boeken die wij bij U en de kinderen
willen promoten. In de bijlage de
promotie van deze maand.

Avondvierdaagse
Het is alweer bijna zover! Op maandag 2 juni
start de Avondvierdaagse van 2014.
Onze enthousiaste ouderraad heeft een brief
met alle informatie bij deze nieuwsbrief
gevoegd. Hopelijk schrijven veel leerlingen zich
en treffen we lekker loopweer!

Ook de leerlingen raden elkaar
boeken aan. Dit ziet u terug in de
boekverslagen van de
verschillende groepen. Lezen is
voor kinderen erg belangrijk,
daarom
investeren wij
per leerling 5
euro per jaar om
onze
schoolbibliotheek
tip top in orde te
houden.

Lente-ontbijt
Op donderdag 17 april organiseert de ouderraad
een gezellig Lente-ontbijt. Zet u deze datum vast
in uw agenda? Het is in ieder geval de bedoeling
dat uw kind op deze dag gebruik maakt van een
eigen bordje, beker en bestek. Alles graag
voorzien van naam en verpakt in een plastic tas,
eveneens voorzien van naam.

Boekverslag van Jayda Pelt uit groep
5b
Het boek heet Dagboek van een Muts.
De schrijver is Rachel Renée Russell.
Er is een talentenshow en Cloé , Zoé
en Nikki doen met z’n drieën mee .
Maar maandag elf november wil Nikki
niet meer mee doen.
Droevig gaan Cloé en Zoé weg.
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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
Avond4daagse
2-5 juni
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Maar achter hun staat Mackenzie ze af te
luisteren.
En ze zegt ah wat jammer nou kom gezellig in
mijn dans groepje en
blij zeggen Cloé en Zoé ja . En nu wegwezen
Nikki , zei Mackenzie .
En ze liepen weg . Daarna riep directeur Meloon
me om een schoolfactuur te halen . Toen ik de
factuur zag werden mijn ogen groot ik keek er
nog één keer naar.
Maar dat geld konden mijn ouders nooit betalen
dus zei ik niks tegen mijn ouders.
En toen zag ik een poster van Mackenzie van de
talentenshow .En er stond op
Dat je 50.000 euro kon winnen en je kon ook een
beurs winnen. Dat was fantastisch.
Maar ik had net tegen Cloé en Zoé dat ik het te
druk had . En dat ik niet meer wou doen.
Dus ik had al gelijk een plan bedacht . Ik zorg zelf
wel voor een band . maar de audities waren
morgen dus bedacht ik ook dat er een groepje
mensen mogen komen en dan kies ik er vier uit
Maar er kwam niemand opdagen .Dus ging ik
naar de gang en keek op mijn poster
Er stond in het groot op afgelast maar ik had het
er niet op geschreven ik wist het Mackenzie
Zij was het.
Aanrader? Ja, andere kinderen moeten het lezen.
Het is leuk en verslavend

Lente-ontbijt
Do 17 april
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
Avond4daagse
2-5 juni

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Flierefluiternieuws
Jaargang 33 nr.28 | 28-03-2014

Bijlage 1:

Lente-ontbijt
Do 17 april
Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

Inschrijfformulier avondvierdaagse 2014
Het is weer bijna zover! Op maandag 2 juni begint de Avondvierdaagse. Net
als in voorgaande jaren kunnen de kinderen van De Flierefluiter ook meelopen.

Groep 5 en 6
20 juni

Tijden

Groep 1 en 2
27 juni

Maandag, dinsdag en woensdag zal er worden gestart om 18.00 uur en
donderdag om 18.30 uur vanaf FC Almere (Oosterdreef 8).
We eindigen ook iedere avond weer daar. Let op! Beperkte parkeerruimte!
Donderdag zal er aansluitend op de school zelf een feestelijke medaille
uitreiking zijn!
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per deelnemer. € 4,50 betalen we aan de
avondvierdaagse organisatie en € 1,50 is voor drinken en lekkers. Het zou fijn
zijn als er gepast wordt betaald.
Gezellig
We gaan er een gezellige boel van maken, maar dat kunnen we niet alleen!
Zorg er dus voor dat je stembanden opgewarmd zijn zodat je lekker hard mee
kan zingen.
Doe lekker zittende kleding aan.
Hoe gekker hoe leuker natuurlijk!
Wil je liever meedoen met de kleuren van de school, kan dat natuurlijk ook.
Maandag: rood dinsdag: oranje woensdag: geel en donderdag: blauw
Hulpouders
www.deflierefluiter.nl
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Kamp:
groep 8
7-9 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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Zonder hulpouders kunnen wij de avondvierdaagse onmogelijk realiseren,
schrijf u daarom snel in!
Vult u a.u.b. het formulier in, zodat wij kunnen zien op welke avond u
beschikbaar bent.

Let op! Zonder voldoende hulpouders kan er geen avondvierdaagse worden
georganiseerd!
Lente-ontbijt
Do 17 april

Uppiebandjes
Het uppie bandje zal op school op maandag 2 juni aan de deelnemende
kinderen in bruikleen worden uitgedeeld.
Deze dient elke avond te worden gedragen en getoond bij de drankenpost.
Op donderdagavond wordt dit bandje ingewisseld tegen een verdiende
medaille.
Indien uw kind het uppie bandje kwijt raakt, betaalt u € 5,- ter vervanging.
Voor en Achternaam………………………………………………………

Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

Groep……………………………

Groep 5 en 6
20 juni

Loopt mee voor de …………………….. keer

Groep 1 en 2
27 juni

Voor en Achternaam………………………………………………………
Groep……………………………

Avond4daagse
2-5 juni

Loopt mee voor de …………………….. keer

Ouder wil op Maandag 2, Dinsdag 3, Woensdag 4 en/of donderdag 5 juni
meehelpen bij de drankenpost (dag/dagen omcirkelen wanneer u kunt)
Naam ouder……………………………………………
E-mailadres……………………………………..
Mobilenummer……………………………………..

Wandelregels
De verantwoording ligt bij de ouder/ begeleider van het kind. Ieder kind dient
onder toeziend oog van een eigen ouder/verzorger te lopen!
-

Neemt u de route door. (te downloaden via www.opstap94.nl)
Kom op tijd.
Lopen gebeurt tussen de vlaggendrager en de achterste ouder.
Blijf bij de drankenpost in de buurt tijdens de pauze.
www.deflierefluiter.nl
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Kamp:
groep 8
7-9 mei
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-

Afval netjes in de vuilnisbakken gooien.
Respecteer de rust van de bewoners langs de route.

Inschrijven
Inschrijven kan door het invullen van het bijgevoegde strookje. U levert dit in
samen met het inschrijfgeld tussen vanaf 7 t/m 11 april 2014 in een gesloten
envelop voorzien van naam van uw kind en de groep.
Dit kunt u in de doos doen in de kamer van de administratie (juf Karin). Na 11
april 2014 hebben wij de inschrijving reeds doorgegeven aan de
WandelSportVereniging en kunt u uw kind niet meer via school inschrijven.
Wij hopen dat leerlingen zich weer in grote getale aan zullen melden en dat het
lekker loopweer zal zijn!
Nadere informatie: or@flierefluiter.asg-almere.nl

Lente-ontbijt
Do 17 april
Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

Met vriendelijke groet,

Groep 5 en 6
20 juni

de ouderraad van De Flierefluiter

Groep 1 en 2
27 juni
Kamp:
groep 8
7-9 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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Bijlage 2:
Boekentips van de week
Onderbouw
Vos en Haas en de seizoenen - Sylvia Vanden Heede
Vos en Haas een heel jaar rond. Elk jaar is het een keer lente. En één keer
zomer. En één keer herfst. En één keer winter. Dat gaat zo. Daar is niets
aan te doen. Maar dat is ook niet erg. Want de lente is leuk en de zomer
ook. In de herfst waait het en in de winter valt er sneeuw. Er valt altijd wel
iets te beleven met Vos en Haas. Het hele jaar rond! Vier succesvolle
verhalen van Vos en Haas nu in één dik boek: Troep is leuk, De bui van Uil,
De ballon van Uil en Wat een kou, Vos en Haas.
Middenbouw
Ave, Caesar! - Arend van Dam en Georgien Overwater
Avé, Caesar! staat vol verhalen met supergrappige tekeningen van
Georgien Overwater. Zo komt de Romeinse tijd tot leven op een manier
die je nog nooit hebt gezien! De verhalen spelen zich af op plekken als
de herberg in Nijmegen, het badhuis van Heerlen en de arena van Alphen aan den Rijn. Je
maakt kennis met alle beroemde legerleiders en keizers die ons grondgebied van toen
bezochten. Geschiedenis was nog nooit zo leuk!

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
Avond4daagse
2-5 juni

Bovenbouw
Steffie en de mislukte inbrekers - Jacques Vriens
Er gebeuren rare dingen op het normaal zo rustige Kattenpleintje. Uit
de plaatselijke supermarkt worden etenswaren gestolen en een aantal
pleinbewoners wil dat de oude opa Deutz naar een bejaardentehuis
gaat. Dat laten de kinderen van het pleintje niet zomaar gebeuren! De stoere Steffie, hond
Kobus en detective Sjoerd gaan samen met een groepje kinderen op pad om de waarheid te
achterhalen. En dat levert behoorlijk wat grappige momenten op. Jacques Vriens heeft
opnieuw een hilarische en vrolijke serie neergezet, in de trant van de populaire reeks De
bende van De Korenwolf (9 – 12 jaar).
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Bijlage 3:

Lente-ontbijt
Do 17 april
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
Avond4daagse
2-5 juni
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