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Op donderdag zal er aansluitend in
de kantine van F.C. Almere een
feestelijke medaille uitreiking zijn!

Schoolreisjes:

Sponsoraanvraag Vrienden van Neo bij
Coöperatiefonds Rabobank Almere
De stichting Vrienden van Neo heeft een
aanvraag ingediend voor de sponsoring van 16
Lego robots en bijbehorende software. Door de
aanschaf van deze robots kunnen er 16 teams
uit vier NEO 1 groepen (3-4-5) deelnemen aan
de Junior First Lego League in 2015. Een groot
evenement dat de nieuwsgierigheid en
creativiteit van jonge kinderen bevordert en de
interesse voor techniek, onderzoek en
maatschappelijke thema’s aanwakkert. Bij
toekenning van de aanvraag kan de EXPO in
2015 georganiseerd worden in de regio Almere.

Van de MR; medezeggenschapsraad
verkiezingen.
Aan alle ouders.
Een aantal ouders uit de
oudergeleding van de MR heeft er
komende zomer twee jaar opzitten.
Dat betekent dat er verkiezingen
moeten worden gehouden.
Nieuwe kandidaten zijn dus meer
dan welkom en kunnen zich
aanmelden!
Bij voldoende nieuwe kandidaten
overweegt een aantal zittende leden
zich niet herkiesbaar stellen voor
een nieuwe periode.

De stichting Vrienden van Neo roept alle
Rabobankleden in Almere op om te stemmen op
ons mooie doel!

De MR is samengesteld uit ouders
en teamleden. De MR heeft veel
bevoegdheden die vastgelegd zijn in
een reglement. Een groot aantal
zaken die de Flierefluiter betreffen
wordt in de MR besproken. U kunt
hierbij denken aan formatie,
groepsindelingen, schoolgids,
schooljaarplan en de positie van de
Flierefluiter. Voor een deel van die
zaken is instemming van de MR
nodig. Over andere onderwerpen
brengt de MR advies uit aan de
schooldirectie.

Zie voor meer informatie de bijlage en steun de
aanvraag met uw stem!

Avondvierdaagse
De organisatie van de avondvierdaagse voor
onze school valt onder verantwoordelijkheid van
de ouderraad. Ouders van de kinderen die
meelopen zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor het goede verloop van deze tocht. Een
beperkt aantal teamleden zullen voor de
gezelligheid meelopen. Op maandag, dinsdag en
woensdag zal er worden gestart om 18.00 uur en
donderdag om 18.30 uur. In tegenstelling tot
voorgaande jaren vertrekken we niet vanaf
school, maar vanaf FC Almere (Oosterdreef 8).
We eindigen ook iedere avond weer daar. Kom
lopend of op de fiets, want er is slechts beperkte
parkeerruimte.

www.deflierefluiter.nl

Een goed lopende MR staat of valt
met de inzet van de leden.
Betrokkenheid bij en motivatie voor
het werk dat voortkomt uit een
lidmaatschap zijn hier de
sleutelwoorden. Wie in de MR zit
moet rekenen op in ieder geval 6
vergaderingen, die zijn verdeeld
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Middenbouw
De waanzinnige
boomhut van 26
verdiepingen - Andy
Griffith (Lannoo)
over het schooljaar. Die vergaderingen moeten
voorbereid worden. Voorafgaand aan de
vergaderingen worden de stukken verzonden. Er
gaat dus ook tijd zitten in het lezen van de
stukken. Ervaring met of kennis van onderwijs is
geen voorwaarde, wel handig. Belangrijker is de
wil om zich te verdiepen in de specifieke
onderwijszaken en het bijbehorende
taalgebruik. Daarbij is er voor elk MR-lid de
mogelijkheid om desgewenst een cursus te
volgen.

Ga op bezoek bij
Andy en Terry in
hun uitgebouwde boomhut, met
gloednieuwe verdiepingen,
waaronder een botsautobaan, een
skate-ramp, een arena voor
moddergevechten, een
antizwaartekrachtkamer, een
ijssalon met 78 smaken en het
Labyrint des Doods, dat zo
ingewikkeld is dat niemand die er
naar binnen is gegaan er ooit weer
uit is gekomen... althans, tot nog
toe niet.

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt
alle ouders van de Flierefluiter. Dat betekent dat
een MR-lid open moet staan voor vragen,
suggesties en opmerkingen van ouders en
daarbij een luisterend oor heeft.

Bovenbouw
Hugo Fikst het - Sabine Zett
(Unieboek Holland)

Interesse?
Wie geïnteresseerd is in een lidmaatschap van
de MR kan zich aanmelden via de MR groep op
basisschoolnet. Voor eventuele vragen kunt u
ook hier terecht.
Let wel: de kandidaatstelling moet uiterlijk op 15
juni bekend zijn!
Aanmelding staat open voor alle ouders van
kinderen op de Flierefluiter. Wij hopen dat een
kandidaat bereid is tenminste een termijn van
twee jaar vol te maken.

Hugo is een genie, een sportkanon
en de coolste gast van de school. In
zijn dromen. Want in het echte
leven moet hij nog wel een paar
dingetje fiksen voor
het zover is. Samen
met zijn vriend Nick
probeert hij het
grootste probleem
op te lossen dat je
kunt hebben op zijn
leeftijd: hoe zorg je ervoor dat je van
een doorsnee type verandert in een
superheld?

Boekentips van de week
Onderbouw
Waar is Max? - Mathew Price
(Ploegsma)
Een vrolijk zoekboek met 32
pagina’s waarop allerlei
zoekopdrachten naar honden zijn
verwerkt.
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