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Schoolvoetbal

De schoolvoetbalfinale voor de dames is
op 7 mei a.s. De dames uit groep 8
zouden moeten spelen, maar we zijn dan
gezellig op kamp. Kampioen worden we
dus niet, maar we zijn toch trots op ze!
De jongens JE 1 (het team van coach René
Maatman) spelen hun wedstrijden bij FC
Almere. Zet ‘m op! (programma in de
bijlage).

Floren Wootton wint
voorleeswedstijd Flevoland!
Voorleeskampioen van de Flierefluiter,
Voorleeskampioen van Almere en nu ook
voorleeskampioen van Flevoland!
http://www.omroepflevoland.nl/Mobile?NewsId
=111821
21 mei gaat Floren uit groep 8b naar de
landelijke voorleeswedstrijd! Haar klasgenoten
en de juf zullen samen met vrienden en familie
haar natuurlijk aanmoedigen. Gefeliciteerd en
veel succes.

Clinics:
In de maanden mei en juni hebben we
weer diverse clinics tijdens de gym uren.
Handbal, volleybal en tennis komen in
deze periode voorbij tijdens de les. Deze
clinics worden georganiseerd en gegeven
door verschillende coaches van de diverse
sportclubs.

Wil jij ook onze nieuwe kampioen worden?
Maak dan gebruik van de voorleespromotietips
van de juffen en meesters en andere leerlingen
van de school. Ook deze week weer nieuwe
boeken in ons Flierefluiternieuws.

Boekverslagen groep 3/4b.
Lente-ontbijt

Het leven van een loser
Schrijver Jeff kinny
Het is grapeg omdat omdat er is
een hooft persoon
En die heet Bram bootermans en die heeft
steets andere geken dingen
En hij heeft nog een broer Rick en zijn vader
heeft in zijn schoolfoto boek een foto van
groep 4 gedaan
Maar hij zit in groep 8. Daarom
vind ik het een leuk boek wil jij
hem ook lezen ga
dan naar flierefluiter.nl melt je
dan aan

Op donderdag 17 april organiseert de ouderraad
een lente-ontbijt. De kinderen kunnen dan met
hun eigen groep gezellig en gezond ontbijten. De
Ouderraad zorgt voor het eten, uw kind dient
zelf een bordje, beker, bestek en eventueel een
eierdopje mee te nemen. Wilt u deze allemaal
voorzien van naam en verpakken in een plastic
tas waar ook de naam op staat? Kunt u, indien
uw kind allergisch is voor bepaalde
voedingsmiddelen, zelf zorgen voor een
aangepast ontbijtje?
De Ouderraad

Schrijver Fleur otten (groep
4b).
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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
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorleeswedstrijd
21 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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Landenmarkt groep 8a
Vanmiddag was de afsluiting van het
W.O. project Oost-Europa in groep 8a.
De verschillende landen waren
verdeeld over 7 groepjes. Ouders en
leerlingen van NEO 1 kwamen een
kijkje brengen. Het was gezellig druk
en erg geslaagd!

Titel: Dolfjeweerwolfje
Schrijver: paal van loon
Het is superdolfje die moet je
lezen hij is leuk
Hij is toppy hij is zoo leuk ik wou hem self
nog heben
gechreefen door madelief 6 jaar (groep 3b).

Lente-ontbijt
Do 17 april
Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei

De voorleeswedstrijd
Woensdag 9 april, was de voorleeswedstrijd.
Floren uit groep 7/8b deed mee. Het ging om de
kampioen van Flevoland. Er deden negen
kandidaten, waarvan Floren er een was. De
volgorde van de lezers werd geloot. Floren was
als vierde aan de beurt. Ze las voor uit: Dagboek
van een Muts. Een echt meidenboek. Het ging
super goed! Tussen de voorlezers door werd er
opgetreden door: The Full Minties. Toen kwam
de uitslag………… De winnaar was FLOREN!!!!!!
Daarna werd ze geïnterviewd door Omroep
Flevoland. Ze is de kampioen van Flevoland! Op
21 mei 2014 zal ze Flevoland vertegenwoordigen
tijdens de Landelijke Finale in Utrecht. We zijn
super trots op haar!

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
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorleeswedstrijd
21 mei
Avond4daagse
2-5 juni

Mette en Floor
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Boekentips van de week
Onderbouw
Mees Kees Bloedjelink - Mirjam Oldenhave
Groep 6b van Mees Kees krijgt EHBO-les van broeder Frans van de
ambulans. Die weet alles van open botbreuken, flauwvallen en de stabiele
zijligging. Het hele leven is bloedjelink, daar komt het volgens broeder Frans
wel op neer. Heel leerzaam dus. Maar dan krijgt groep 6b de groepsgriep:
ze worden allemaal ziek. Gelukkig wordt Tobias op een heel speciale manier
verzorgd, zodat hij snel weer beter is. Nog beter dan daarvoor, zelfs.

Lente-ontbijt
Do 17 april
Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei

Middenbouw
Heksje Lilly en de kleine dolfijn – Knister

Groep 3,4 en neo1
13 juni

Het is warm en Lilly zit met haar broertje Leon in het badje in de tuin. Ze
spelen met de opblaasdolfijn en een badeendje. Dan weet Lilly iets leuks.
Stel je voor dat ze de dolfijn echt kan maken! Ze zoekt in haar toverboek en
spreekt dan de spreuk uit: 'Moratum vive!' En zzzwoesj, daar zwemt een
echte dolfijn! Maar wat doet het badeendje nu? En waarom beginnen Leons zwemvleugels te
fladderen?
Bovenbouw

Groep 1 en 2
27 juni
Kamp:
groep 8
7-9 mei
Handbal
21 mei

Viva la Vida - Tine

Bergen

Charlot en Nore
vreemde leraar in
nieuw nummer
oefeningen…
meisjes er genoeg
koppen bij elkaar
vliegen door de
eigenlijk willen ze
waar is die gebleven? (vanaf 10 jaar)

schrikken geen klein beetje wanneer er plots een
de dansloft staat. De meisjes krijgen meteen een
voorgeschoteld, nieuwe opwarming, veel te zware
Wanneer de leraar Ellen de les uitstuurt, hebben de
van. Zij dansen voor hun plezier! Ze steken de
om actie te ondernemen en de wildste plannen
lucht, van zitstaking tot een protestdans. Maar
gewoon hun oude dansleraar Jesse terug. Alleen:
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Groep 5 en 6
20 juni
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Floren
naar landelijke
voorleeswedstrijd
21 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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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
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorleeswedstrijd
21 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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