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meer specifieke informatie
verwijzen wij de betreffende ouders
graag door naar de brief die via
Basisschoolnet is verspreid.

Schoolreis groepen 1/2
A.s. vrijdag 27 juni gaan de groepen
1/2 op schoolreis naar Dierenpark
Amersfoort. Begin van de week
worden de ouders via Basisschoolnet
verder op de hoogte gebracht.

Wenmiddag,
Aanstaande maandag is de jaarlijkse wenmiddag
in de nieuwe groepen. Het zal even improviseren
worden met de lokalen. In de teamruimte zal
groep 7b maandagmiddag les hebben en in ons
overblijflokaal( lokaal bij de kleuters)zit voor
deze middag groep 4b. De leerlingen gaan direct
om 13:15 uur naar de nieuwe groepen.
Helaas kunnen wij nog niet de nieuwe juf of
meester voorstellen aan de kinderen omdat de
sollicitatieprocedures nog lopen.

Schoolreisje:
Groep 1 en 2
27 juni
Rapportgesprekken
di 24 juni
Wenmiddag
Ma 23 juni

Studiedag
25 juni
alle leerlingen
vrij
Sportdag 7 en 8
Vr. 27 juni

Start vakantie
We krijgen vragen over de start van de
zomervakantie. De laatste schooldag is
donderdag 3 juli. Vrijdag 4 is dus de eerste
vakantiedag!

Musicals
groepen 8
30 juni: 8a
1 juli: 8b/Neo
Zomervakantie
3 juli laatste
schooldag

Studiedag
Woensdag 25 juni is een studiedag, de leerlingen
zijn dan vrij.

Sportdag groepen 7 en 8.
A.s. vrijdag 27 juni hebben de groepen 7 en 8
hun sportdag. De ochtend brengen zij door in de
sporthal en ’s middags zijn er diverse activiteiten
bij het surfstrandje van Almere Haven. Voor
www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Boekentips van de week
Onderbouw
De brief van papa - Michael De Cock
Rosie is met haar moeder naar een grote flat in de stad verhuisd (lees daarover
meer in Rosie en Moussa). Haar vader is plotseling vertrokken naar een ver land.
Rosie mist hem erg!

Middenbouw
Op en top Erge Ellie en nare Nellie - Rindert Kromhout
De verschrikkelijke tweeling Ellie en Nellie heeft het voorgoed verbruid bij de
mensen in het dorp. Daarom gaan de twee meisjes voor altijd weg uit Nederland,
naar een land waar niemand hen kent. Samen met hun ouders gaan ze met de boot
naar hun oma in Spanje. Maar onderweg daar naartoe…

Bovenbouw
Hotel de grote L - Sjoerd Kuyper
Kos, een jongen van dertien, vertelt over de meest bizarre periode in zijn leven.
Zijn moeder is drie jaar geleden overleden en zijn vader krijgt - net op het moment
dat Kos het winnende doelpunt maakt in de kampioenswedstrijd - een hartaanval.

