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Groep 5A en groep 5B hebben op
16 mei aan een kookworkshop
mee gedaan en het was heel leuk.
We gingen op de fiets naar Albert
Heijn en daar kregen we schorten
en naamkaartjes. We hebben
wraps gemaakt en smoothies en
soep. Alles was heel gezond. We
hebben alles van fruit en groente
gemaakt, en de soep vonden wij
het lekkerst.
Groetjes
Demi en Robin, groep 5A

Het Flierefluiternieuws
Bijna elke week maken wij een
Flierefluiternieuws voor ouders en de
leerlingen.
De laatste tijd wordt het nieuws gevuld met
veel sport, kunst en leesplezier. Niet altijd
loopt het maken en het aanleveren van de
stukjes voor het Flierefluiternieuws parallel.
Zo komt het voor dat sommige items nog
moeten plaatsvinden en andere al geweest
zijn.

Ik vond het heel erg leuk vooral
omdat ik mocht uitdelen en ik heb
tomatensoep en kokteel gemaakt.
Groetjes Lois 5b
Ik vond alles leuk vooral de smooty
en tomatensoep!
Groetjes Nadieh 5b

Lezen, altijd een feestje
Onze leerlingen lezen de hele dag door,
tevens roosteren wij momenten in dat de
leerlingen met ouders of binnen de eigen
groep gaan lezen. In onze bibliotheek staan
uitdagende boeken om het leesplezier van
de leerlingen te bevorderen. Om de
leerlingen de ruimte te geven om een
uitgelezen boek of een boek dat niet bevalt
te ruilen hebben wij hulpouders nodig die
ons willen helpen bij het uitlenen van de
boeken. Het gaat om vijf ochtenden waar
ouders van 8:30 - 9:00 uur de leerlingen
willen helpen bij het uitzoeken van een
geschikt boek, het scannen van de boeken
en het bijhouden van de boekenkast. Ouders
die willen helpen kunnen zich aanmelden bij
juf Madelon Goores.

Beide groepen waren naar de AH
in het kader van “Food Revolution
Day”. Gezond en lekker koken met
elkaar.

Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 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
Eindgala groep 8
Vrijdag 6 juni
2e pinksterdag
vrij
9 juni

Tantrix wereldrecord
Leerlingen uit de NEO2 en een
aantal ouders uit de NEO groepen
hebben samen met andere
leerlingen van meester Onno
gewerkt aan de poging om het
wereldrecord Tantrix te
verbreken.
De recordpoging was afgelopen
weekend in het centrum van
Almere Stad en het record is
verbroken en het zag er prachtig
uit. Hieronder een aantal links om
het nog een keer te kunnen
bekijken.

Groep 5 A en B op kookworkshop

www.deflierefluiter.nl

Schoolreisjes:
Groep 3,4 en neo1
13 juni

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Theatermiddag
Groep 5b en
1/2D
13 juni
Kids Run
15 juni

Studiedag
25 juni alle
leerlingen vrij
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De dieren moeten
vluchten. Hoe houden ze
het water tegen?

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/11
2952/almere-basisschoolleerlingenvestigen-wereldrecord-tantrix
en ook op het jeugdjournaal:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringe
n/1417796

Middenbouw
Niet zoenen op de
trampoline - Bette
Westera
Kalle mag zonder zijn
moeder op vakantie.
Met Kimberley en haar vader
beleeft hij leuke én
spannende avonturen in
Zwitserland. Een vrolijk boek
met als toegift een hoofdstuk
vol moppen!

Verplaatsing Theatermiddag.
De theatermiddag van de groepen 1/2d en
5b wordt verplaatst van vrijdag 6 juni naar
vrijdag 13 juni. De betrokken ouders krijgen
via Basisschoolnet meer informatie.

Schoolreisjes:
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Sportdagen
Groep 1 t/m 3
28 mei
Groep 4 t/m 6
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Hemelvaart
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29 en 30 mei

Handbal
Afgelopen woensdag was er weer het
jaarlijks Schoolhandbaltoernooi. Het
zonnetje scheen en het was dan ook reuze
gezellig. Als klap op de vuurpijl mochten we
ook nog enkele bekers mee naar huis
nemen! Goed gedaan allemaal.
We willen ook graag alle coaches, die zich
belangeloos hebben ingezet, hartelijk
danken. Zonder jullie lukt zo’n middag echt
niet! Top!

Avond4daagse
2-5 juni

Bovenbouw
Heartbreak Hotel door
IzzyLove - Manon Sikkel
In Heartbreak hotel ontmoet Isa haar
allereerste vriendje weer. Gelukkig is
de liefde nog lang niet over. Er is
alleen één probleem, en dat is dat Isa
op het punt staat om naar de andere
kant van de wereld te verhuizen

Boekentips van de week

2e pinksterdag
vrij
9 juni
Theatermiddag
Groep 5b en
1/2D
13 juni
Kids Run
15 juni

Studiedag
25 juni alle
leerlingen vrij

Onderbouw
Vos en Haas en de bosbaas - Sylvia
Vanden Heede
Annie M. G.
Schmidt

In het bos van Vos en Haas is er plots
heel veel water. Dat is even leuk,
maar al gauw blijkt dat het water
stijgt en stijgt. Het bos is in gevaar!
www.deflierefluiter.nl

Eindgala groep 8
Vrijdag 6 juni

Annie M.G.
Schmidt is een
naam die velen zullen kennen: van
/

info@flierefluiter.asg-almere.nl
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haar fantasierijke kinderverhalen en versjes,
haar musicals met een geëngageerd tintje of van
de vele liedjes die ze maakte, samen met Harry
Bannink. Inmiddels is het al weer bijna 20 jaar
geleden dat zij overleed, op 21 mei 1995, maar
haar boeken worden nog onverminderd gelezen
en, ook heel belangrijk: opnieuw uitgegeven. De
verhalen blijven fris, grappig en tegendraads
terwijl bijvoorbeeld Jip en Janneke al begin
jaren ’50 van de vorige eeuw werd geschreven.
De meest gedateerde delen zijn uit de nieuwste
uitgaven verdwenen want waar komt er nog een
voddenboer lang met paard en wagen? Elk jaar
rond haar verjaardag (20 mei) worden er in de
Annie M.G. Schmidtweek activiteiten ontwikkeld
door scholen, bibliotheken en theaters. Drie
generaties of meer zijn ook opgegroeid met de
versjes en gedichten die zij schreef, wie kent niet
“ïk wil niet meer…” of “de spin Sebastiaan”? Op
de site http://www.annie-mg.com/ valt nog veel
meer te lezen.
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