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Enquête
Vandaag is de laatste mogelijkheid om de enquête
over de school in te vullen. Alle ouders die reeds
gereageerd hebben, hartelijk bedankt. Zodra wij de
gegevens van de peiling ontvangen hebben volgt de
terugkoppeling.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal zit er weer op. Woensdag werd de
Almeerse finale gespeeld bij SC Buitenboys. Onze JE 1
(gr 6) hadden zich hiervoor geplaatst. Dat was al
knap. Nu werd er in een poule van 3 gestreden voor
een finaleplek. Na twee bloedstollende
poulewedstrijden, waarvan er één gelijk en één
gewonnen werd, was het afwachten wat de uitslag
van laatste wedstrijd zou worden. Spanning tot de
laatste seconde! En ja de finale was bereikt!
De finale zelf werd helaas verloren met 1-0. :-) En zo
werden onze kinderen van groep 6 tweede van
Almere!!! Gefeliciteerd!
Wij bedanken alle ouders/verzorger(s) die hun vrije
tijd hebben ingezet om de kinderen te begeleiden
tijdens de voetbalwoensdagen.

Tijdens dit toernooi spelen we
altijd in het rode
Flierefluitershirt (deze kunt u
voor meerdere activiteiten
gebruiken) en kost 5 euro. Bij
de administratie kunt u er een
aanschaffen.
In het programmaboekje
staan de regels ( zie
Flierefluiterwebsite of
Basisschoolnet onder de
nieuwsbrieven.)
De dag begint om 13.00uur en
duurt tot ongeveer 17.30uur.
De kinderen krijgen de
komende gymlessen een
aantal handbalclinics.
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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
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei

Sportdag groepen 1 t/m 3
De 2e sportdag voor de
kleuters staat weer voor de
deur. Op woensdag 29 mei
houden wij de tweede speelen speldag. Dit doen we weer
met hulp van de kinderen uit
de groepen 8, zij gaan de
kinderen begeleiden tijdens
de spelletjes.
Tijdens de pauze zal er een
appel, ontbijtkoek en wat te
drinken uitgedeeld worden.
Wilt u uw kinderen
sportkleding aan doen!

Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
Sportdagen
Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni

Schoolhandbal
Aanstaande woensdag 21 mei is weer het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi bij Najaden.
Er hebben zich ongeveer 120 kinderen opgegeven
voor het toernooi. Wat geresulteerd heeft in 15
teams!
We zijn nog wel op zoek naar ouders die de
kinderen willen begeleiden tijdens deze leuke
handbaldag.
www.deflierefluiter.nl

Enquête
6 t/m 16 mei

2e pinksterdag vrij
9 juni
Kids Run
15 juni
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Sportdag groepen 4 t/m 6
Op woensdag 4 juni is het de beurt aan de kinderen
van de groepen 4 t/m 6 . Deze sportdag wordt
gehouden op de velden rond het hoofdgebouw. De
kinderen gaan verschillende sport- en spelactiviteiten
doen.
Ook deze leerlingen krijgen tijdens de pauze een
appel, ontbijtkoek en wat te drinken. Wilt u uw
kinderen sportkleding aan doen!
Sportdag gr 7 en 8
Voor de sportdag van de groepen 7 en 8 is meester
Theo, samen met Michael Buth (coördinator
Playground /sporthal /zwembad haven), druk bezig
om er een leuke sportdag van te maken. Met zwem-,
zaal- en playgroundactiviteiten.
U hoort zo snel mogelijk wanneer deze dag plaats zal
vinden.

Capoeira Kids
Capoeira Kids is een project dat er voor zorgt dat
kinderen die bij elkaar in de buurt wonen, maar niet
met elkaar naar school gaan, elkaar toch leren
kennen. Twee basisscholen worden aan elkaar
gekoppeld en de leerlingen van groep 6 krijgen
gezamenlijk Capoeirales. Tijdens zes weken van
intensieve samenwerking werken de kinderen toe
naar verschillende voorstellingen voor hun
scholen, hun ouders en de buurt. Daardoor komen al
deze mensen ook met elkaar in contact. En wanneer
meer mensen elkaar kennen, wordt de buurt een
stuk gezelliger! Afgelopen vrijdag was de opening op
de Meergronden. De komende 6 dinsdagen krijgen
de kinderen tijdens de gymles les in capoeira. Drie
keer op de Flierefluiter en 3 keer op de Polderhof. De
eerste les was afgelopen dinsdag.

www.deflierefluiter.nl

/

Enquête
6 t/m 16 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

Volleybal Clinic:
De komende drie
donderdagen is de
combinatiefunctionaris
volleybal bij ons te gast en zij
verzorgt op donderdag tijdens
de gymlessen een clinic.
Tijdens deze lessen krijgen de
kinderen een aantal
oefeningen
voorgeschoteld om zo kennis
te maken met de
volleybalsport. De eerste les
was gisteren!

Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei
Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
Sportdagen
Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni
2e pinksterdag vrij
9 juni

Kids Run
Op zondag 15 juni wordt er in
Almere de Cityrun gelopen.
Dit jaar willen wij graag met
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15 juni
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de kinderen van de school meedoen. Meester Theo
geeft aan dat kinderen die

2,5 kilometer kunnen hardlopen mee zouden kunnen
doen. Lijkt het u leuk om op Vaderdag gezellig uw
kind aan te moedigen, dan is inschrijven een logisch
gevolg. Hoe de inschrijving via school geregeld wordt
vermelden wij later.

Voorleeswedstrijd
Floren Wootton uit groep 8b zal a.s. woensdag
deelnemen aan de Landelijke Voorleeswedstrijd.
Haar klasgenootjes, Juf en familie zullen haar
aanmoedigen.
Wij wensen Floren veel succes!

Groep 3 en 4
Op maandag 19 mei bezoeken de groepen 3/4 de
voorstelling 'Jeuk' in de 'Schouwburg Almere'. De
voorstelling begint om 13:30 uur. Om op tijd met de
bus te kunnen vertrekken vragen wij u uw kind om
12:45 uur naar school te brengen. Voor de kinderen
die bij de overblijf zijn wordt gezorgd. Wij zijn om
15:15 uur terug op school.

Hierbij nodigen wij de ouders
van deze groepen van harte
uit om de voorstelling te
komen bijwonen.

Enquête
6 t/m 16 mei

Actief Burgerschap Op
initiatief van twee kinderen uit
de groepen 4 en 5, starten wij
vanaf maandag 19 mei t/m
vrijdag 23 mei een
goedereninzamelactie voor
mensen in Almere Haven die
onder de armoedegrens leven.
In de bijlage vindt u meer
informatie. Wij hopen op vele
positieve reacties van u en uw
kind.
Kunst en Cultuur
Het project houtbewerken
voor de groepen 5 is succesvol
afgesloten met de opening
van een ware Vinexwijk voor
vogels! De huisjes dienen ter
decoratie in de school. U kunt
ze bekijken op het
hoofdgebouw bij de Neo1
groep en in de middenruimte
op de dependance.

Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei
Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
Sportdagen
Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni
2e pinksterdag vrij
9 juni

Groep 1 / 2 C en groep 5
Op vrijdag 23 mei a.s. om 13.30 uur hebben de
kleuters van groep 1/2c van juf Eveline en juf
Jeanette en groep 5 van juf Dorota theatermiddag.

www.deflierefluiter.nl
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15 juni
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Boekentips van de week
Onderbouw
Sammie en opa - Enne Koens
Sammie woont vier dagen per
week bij zijn opa. Opa vertelt de
spannendste verhalen en ze
verzinnen samen de grootste
avonturen. Maar dan wordt opa
heel ziek. Sammie is
ontroostbaar. Zullen hij en zijn
opa nog naar Parijs kunnen
vliegen en Sammies vader
vinden?
Middenbouw
Vliegen zwammen - Pieter Koolwijk
Stiekel is terug. En hoe: omringd door
vliegen! Als Vlo in de klas Stiekel ziet
praten met een vlieg, weet hij het
eigenlijk al. Dit is het begin van nieuwe
avonturen.
Bovenbouw

Ik raad dit boek kinderen
graag aan omdat het leuk is,
spannend en er zit fantasie in
dit deel van Torak en Wolf. De
hoofdpersonen zijn: Torak van
de wolvenstam, Renn van de
ravenstam en Wolf. Het gaat
over een jongen genaamd
Torak. Als Torak twaalf is
worden hij en zijn vader
aangevallen door een door
demoon bezeten beer. Als de
beer weer weg is gegaan staat
Toraks va(der) op sterven,
Torak moet van zijn vader
naar de geestenberg en de
drie nanuaks offeren om de
beer te stoppen. Maar waar
kun je die vinden? In zijn reis
komt hij een wolvenwelp
tegen waarvan zijn ouders en
broertjes en zusjes zijn
verdronken bij een
overstroming van het hol, en
als hij voor het eerst een
reebok heeft gedood voor eten
worden hij en Wolf opgepakt
door de ravenstam wegens
diefstal van prooidier. Als hij
wordt meegenomen ontmoet
hij Renn, een eigenwijs,
vriendelijke, lerende jonge
magiër. Zal het hem lukken de
nanuaks te offeren aan de
wereldgeest en de beer te
stoppen?
Eline Groep 7a

Enquête
6 t/m 16 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
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei
Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
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Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni

Vlieg! - Marco Kunst

2e pinksterdag vrij
9 juni

Waar ligt de grens tussen dromen en gek zijn? Marius
is een dromer. Het liefst bouwt hij vliegers of kijkt
naar de sterren, samen met zijn opa.

Kids Run
15 juni

Boekpromotie uit groep 7
Torak en Wolf

www.deflierefluiter.nl
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6 t/m 16 mei
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Beste allemaal,
Róza (groep 4a) en Senna (groep 5b ) willen Stichting FARE Almere graag helpen!
Wij kennen Stichting FARE Almere via onze mama’s. De mama van Róza is een
van de bestuurders van de Stichting en de mama van Senna is een zeer actieve
vrijwilligster van de Stichting. Zij zorgt er iedere twee weken voor dat de gezinnen
in Haven een mooi gevuld pakket kunnen afhalen.
We gaan ervoor zorgen dat mensen die geen geld overhouden om eten van te
kopen, met onze hulp toch weer te eten hebben. Soms kan je het zien maar
meestal niet: verborgen armoede noemen we dat. Hele gewone mensen die door
omstandigheden op de grens van armoede leven. Stichting FARE Almere strijdt
tegen deze vorm van armoede, want wij vinden dat iedereen recht heeft op eten en
drinken, ook als ze dit (tijdelijk) niet kunnen kopen.
Iedere twee weken biedt Stichting FARE Almere de aangemelde gezinnen een
pakket aan met voedsel. Hierin zitten over het algemeen houdbare producten,
maar zeer regelmatig ook verse dingen, zoals brood, groenten, huisgemaakte
soep, sauzen en meer.
Wat gaan we doen?
We willen zoveel mogelijk voedsel inzamelen dat we kunnen verdelen over de
mensen die zich bij Stichting FARE Almere hebben aangemeld. Iedereen kan zijn
of haar steentje bijdragen. We denken hierbij vooral aan houdbare levensmiddelen,
maar ook aan bijvoorbeeld tandpasta, schoonmaakmiddelen, toiletpapier en allerlei
andere producten die langer houdbaar zijn en in geen huishouden kunnen en
mogen ontbreken. We zetten alvast wat mogelijkheden op een rijtje:
 Open thuis de keukenkastjes en kijk eens wat daar in ligt. Heb je dingen
dubbel? Of dingen die jullie toch niet eten thuis?
www.deflierefluiter.nl
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Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
Sportdagen
Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni
2e pinksterdag vrij
9 juni
Kids Run
15 juni
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Lever de statiegeldflessen in en bewaar het bonnetje voor Stichting FARE
Almere.
Ga je met papa of mama boodschappen doen? Let dan eens op de twee
halen, één betalen acties. Het tweede product kan dan naar Stichting FARE
Almere.
Wat natuurlijk ook kan, als er een goede aanbieding is, om meer producten
aan te schaffen voor Stichting FARE Almere.
“een heitje voor een karweitje”: doe je thuis wel eens klusjes voor een klein
bedrag, lever dat dan in voor de mensen die het harder nodig hebben dan
jij.
Geld terug actie? Helemaal mooi, dan kan het product naar Stichting FARE
Almere en krijg je gewoon je geld terug!
Vers gemaakt, altijd lekkerder (en gezonder!): duik de keuken in en maak
een monster hoeveelheid spaghettisaus, soep of iets anders. Hou er
rekening mee dat het kan worden ingevroren om de versheid op dag van
uitgifte te garanderen.

Enquête
6 t/m 16 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

Wat hebben we allemaal nodig?
Zoals al eerder gezegd, vooral houdbare producten, of verse dingen die kunnen
worden ingevroren zoals soepen en sauzen. Enkele voorbeelden:
 Droge pasta
 Groenten en soep in blik
 Houdbare melk en yogidrink
 Brinta en andere ontbijtgranen die houdbaar zijn
 Broodbeleg, zoals hagelslag, jam of pindakaas
 Suiker, zout en kruiden
 Toiletartikelen zoals toiletpapier, tandpasta en deodorant
 Vlees en andere dingen in blik, zoals Smac
 Vers fruit (niet té rijp)
 Aardappelen
 Kijk eens rond in de supermarkt; er zijn nog talloze andere dingen te koop
die houdbaar zijn!
Heel wat dingen waarvan jij het doodgewoon vindt dat ze in huis zijn, maar voor
sommige mensen onbetaalbaar zijn geworden. Samen met jouw hulp gaan we
ervoor zorgen dat alle ingezamelde producten bij de mensen terecht komen die dit
het hardst nodig hebben!
Natuurlijk kan je Stichting FARE Almere ook helpen door geld over te maken. Een
klein bedrag mag, ieder beetje helpt. We zijn vooral blij met donateurs die ons
iedere maand kunnen en willen steunen met hun financiële bijdrage. Via internet is
een automatische afschrijving iedere maand zo geregeld!
De gegevens van de Stichting:
Stichting FARE Almere
KvK: 58871128
Bank: NL97INGB0006184546

www.deflierefluiter.nl
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Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei
Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
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Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni
2e pinksterdag vrij
9 juni
Kids Run
15 juni
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Joris Ivenslaan 143
1325 RJ ALMERE
Mail: info@fare-almere.nl
Web: www.fare-almere.nl
Stichting FARE Almere heeft sinds kort de ANBI status. Dit houdt in dat u zeker
weet dat de Stichting voor ten minste 90% onze inkomsten aanwenden voor het
doel waarvoor de Stichting is opgericht.
Gaan jullie ons helpen om een super actie op te zetten op school?

Enquête
6 t/m 16 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei

Róza
Senna

Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei
Theatermiddage
n
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Groep 5b en 1/2D
6 juni
Sportdagen
Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
4 juni
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni
2e pinksterdag vrij
9 juni
Kids Run
15 juni

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

