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Avondvierdaagse
Door weer en wind, van droog tot
nat, moe, maar voldaan zijn de
kinderen na vier avonden lopen de
trotse bezitters van een heuse
wandelmedaille. Proficiat!

Schooljaar 2014-2015
Het einde van het schooljaar nadert, nog een
paar weekjes en dan hebben we zomervakantie.
Dit is ook de tijd van het jaar dat wij met het
team druk bezig zijn met afronden van dit jaar
en voorbereiden voor het nieuwe schooljaar.
Wij zullen dit jaar afscheid nemen van juf
Elsbeth die na vele jaren Flierefluiter stopt met
werken in het onderwijs en meester Huib, die
ons dit jaar is komen versterken, gaat als
zelfstandig ondernemer verder. Daarnaast is het
financieel gelukt om voor het volgende jaar twee
groepen erbij te kunnen formeren. Het nieuwe
schooljaar starten wij met 4 kleutergroepen, 2
groepen 3, 2 groepen 4, 2 groepen 5, 2 groepen
6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8 en 2 Neogroepen. De combinatiegroepen komen zo te
vervallen voor de groepen 3 t/m 8. Doordat wij
twee groepen erbij maken zullen de meeste
groepen kleiner worden en hebben wij ook
nieuwe collega’s nodig. De groepen 5 en 6
blijven op de Brug en alle andere groepen in het
hoofdgebouw. Wie voor welke groep staat is nog
niet helemaal rond gezien de lopende vacatures.
Zodra wij meer zekerheid kunnen geven dan
melden wij dit.

Groep 5 en 6
20 juni

Sportdag
Het organiseren van de sportdag
voor de groepen 1 t/m 3 dreigde
bijna uit te draaien op een heuse
soap. Het ging wel door, niet door,
het zou droog blijven, maar het ging
toch regenen, wat te doen?
Woensdag waagden we toch de gok
en gelukkig konden we vanaf 10 uur
lekker naar buiten en werd de
sportdag uiteindelijk toch gehouden
en hebben de onderbouw kinderen
genoten. De kinderen uit groep 7 en
8 hebben zich zeer flexibel opgesteld
en mede dankzij hen was het een
succes! Bedankt!

Groep 1 en 2
27 juni
Sportdagen
Groep 4 t/m 6
11 juni
Groep 7 en 8
27 juni
Theatermiddag
Groep 5b en
1/2D
13 juni
Kids Run
15 juni
MR
17 juni

Studiedag
25 juni alle
leerlingen vrij
HELP! Hulpouders
voor sportdag
A.s. woensdag is de sportdag voor de
groepen 4, 5 en 6. Het belooft een
prachtige dag te worden, maar we
hebben op dit moment te weinig
hulpouders waardoor de dag alsnog
in het water dreigt te vallen. Zonder
hulpouders kan de dag namelijk niet
doorgaan. Iedereen is welkom als
begeleider, uw kind hoeft niet per se
in groep 4, 5 of 6 te zitten. Heeft u
zin in een sportieve en gezellige
woensdagochtend, meld u dan z.s.m.

Geboren
Op 15 mei is Juna Joosten geboren, de dochter
van juf Marije. Juf Tessa is ook bevallen van een
dochter en zij heeft de naam Madelief gekregen.
Beide gezinnen wensen wij veel geluk en een
fijne kraamtijd toe.
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Schoolreisjes:
Groep 3,4 en neo1
13 juni
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aan bij meester Theo. Dit kan via Basisschoolnet.
Extra informatie vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Schoolreisjes:
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni

Oproep
Voor de musical zijn we op dit moment op zoek
naar het volgende:
 Een tuinbankje
 Bistrosetje
 Badmutsen of kale hoofden “pruiken”
 Grote lakens om te beschilderen
 Schragen
 Schots rokje

Groep 1 en 2
27 juni
Sportdagen
Groep 4 t/m 6
11 juni
Groep 7 en 8
27 juni
Theatermiddag
Groep 5b en
1/2D
13 juni

Afgezien van de lakens krijgt u alles na gebruik
natuurlijk weer terug!
Afleveren mag bij groep 8a, 8b of Neo2. Alvast
bedankt!

Kids Run
15 juni
MR
17 juni

Studiedag
25 juni alle
leerlingen vrij

Eindgala groep 8
Cito achter de rug, kamp alweer een maand
geleden, tijd voor het eindgala! Al lange tijd een
traditie bij de Flierefluiter en wat zagen de heren
en dames er weer prachtig uit!
Over de rode loper, als heuse sterren poserend
voor de fotografen, traden zij de school binnen.
Genietend van heerlijke hapjes, drankjes, muziek
en zelfs een heuse professionele lasershow werd
het een heel gezellige avond, waar vast nog lang
aan teruggedacht zal worden.
Wij bedanken de ouders die voor het heerlijks
hebben gezorgd, wij bedanken in het bijzonder
Renaldo en Danté van www.superlaser.nl voor
een mogelijk maken van een zeer speciale avond
voor de groepen 8. Super!
Hieronder een klein impressie.
www.deflierefluiter.nl
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Almere, 6 juni 2014

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aanstaande woensdag staat de sportdag voor de groepen 4, 5 en 6 op het programma.
Het belooft een heerlijk zonnige ochtend te worden, dus topweer voor een sportdag.
De activiteiten eindigen om 12:15, waarna de kinderen weer verzamelen bij het basketbal
veld om de dag af te sluiten met een ijsje!
Elke groepje kinderen (21 groepjes) krijgt zijn eigen begeleider.
Alle groepjes krijgen een plastic tas met daarin het 10-uurtje, dat zij zullen nuttigen van
10:00 tot 10:15 bij de activiteit waar zij op dat moment zijn.
Er hebben zich al 8 ouders opgegeven!
Maar wij zijn dus nog op zoek naar 13 ouders………………………………..
Zonder uw hulp kan deze mooie en sportieve dag niet doorgaan!
Heeft u woensdagochtend tijd om te helpen, meld u dan z.s.m. aan bij mij, dit kan ook via
Basisschoolnet. U mag natuurlijk ook helpen als uw kind niet in groep 4, 5 of 6 zit!
Op dinsdag, tijdstip volgt, wil ik de hulpouders al graag het een en ander uitleggen.
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Groep 5 en 6
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Groep 1 en 2
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Met sportieve groet,
Meester Theo

Studiedag
25 juni alle
leerlingen vrij
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