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Welkom heten wij juf Ineke de Wit.
Zij zal onze tweede intern
begeleidster worden naast juf
Ankie.
Voor groep 4 zijn wij blij met het
feit dat juf Bianca toch kan blijven
en voor de andere groep 4 komt juf
Annemieke Korevaar voor drie
dagen naast meester Ger. Voor de
groep 7 zijn wij nog in gesprek.

Studiedagen en vakanties
schooljaar 2014- 2015
Na de zomervakantie komt de jaarkalender van
het nieuwe schooljaar. Om vast tegemoet te
komen aan de planning voor thuis melden we
hierbij alvast onze vastgestelde studiedagen en
vakanties.
15 en 16 sept. Studiedagen
13 t/m 17 oktober herfstvakantie
19 nov. Studiedag
22 dec t/m 2 jan. Kerstvakantie
19 jan. Studiedag
16 t/m 27 febr Studiedag en vakantie
18 maart Studiedag
3 t/m 6 april paasvrij
27 april Koningsdag
4 t/m 15 mei meivakantie
25 mei Pinstervrij
19 juni studiedag
3 juli t/m 16 aug vakantie.

Afscheid groepen 8
Maandag en dinsdag nemen wij
afscheid van al onze groep 8
leerlingen.
Groep 8a treedt op maandag op.
Groep 8b/Neo8 op dinsdag. De deur
gaat om 19:00 uur open en ze
beginnen om 19:30. Na de musical
nemen we als leerkrachten afscheid
van ze.
Groep 8a verwachten we
dinsdagochtend om 10 uur weer op
school en om 12 uur begint hun
vakantie.
Groep 8b verwachten we
woensdagochtend om 10 uur weer
op school en dan begint voor hen
om 12 uur ook de vakantie.

Afscheid en welkom heten collega’s
Deze week nemen wij afscheid van juf Elsbeth,
juf Eveline en meester Huib. Juf Elsbeth is de
afgelopen jaren een vast gezicht voor de
Flierefluiter geweest. Het laatste jaar was zij
behalve groepsleerkracht ook onze leerkracht
Spaans voor de Neo groepen. Wij willen Elsbeth
bedanken voor haar betrokkenheid, inzet en
passie voor onze school. Meester Huib en juf
Eveline hebben dit jaar deel uitgemaakt van ons
team. Meester Huib start een eigen praktijk
(SENECA) voor begeleiding van leerlingen
met als specialisatie het zogenoemde
Beelddenken. Juf Eveline heeft met succes haar
praktijkopleiding afgerond. Wij hopen dat zij
gauw ergens aan het werk kan.
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Wij wensen ze allemaal veel succes
en plezier op het voortgezet
onderwijs.

Verslag van groep 6

Donderdag 26 juni 2014
Capoeira
Capoeira is een soort vecht dans het was leuk want je moest
je inhouden anders was je
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Musicals
groepen 8
30 juni: 8a
1 juli: 8b/Neo
Zomervakantie
3 juli laatste
schooldag
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partner een beetje flauwgevallen en dat was
niet de bedoeling. Het was bijna bij 1 jongen
gebeurt. Je leerde telkens nieuwe dingen. Ik
{ Lindsay van groep 6b } vond het zelf erg
leuk. Ik was met een meisje.

Neo excursie
In het kader van het project
"beroepen" gingen de leerlingen
van de NEO groepen afgelopen
dinsdag naar het museum PIT.
Dat is een museum over o.a.
politie, brandweer en
ambulance. Tegenwoordig is dat
museum in het centrum van
Almere gevestigd. Op allerlei
manieren kwamen de kinderen
dingen te weten over deze
beroepen.

Maar op de dag van de eindvoorstelling niet
aanwezig . Maar ik was niet de enige die
geen partner had { Jayani Sam Pepijn en
kinderen van de Polderhof } hadden geen
partner. Ik mocht met Jayani. Dat was echt
leuk hopen dat anderen kinderen het ook
leuk vonden .
Groetjes Lindsay groep 6b

Vorige week donderdag 19 juni
zijn de NEO's terug in de tijd
gegaan. Ze hebben een bezoek
gebracht aan de wijk
Nobelhorst die in
ontwikkeling is. Een
stadsarcheoloog vertelde
ons alles over het Almere
in de prehistorie. Zo was
er voor de Zuiderzee ook
al land. In de bodem zijn
resten gevonden van het
leven van mensen die
hier woonden. Ze
hebben ook gekleid, vuur
gemaakt en broodjes
gebakken. Ze kregen
ieder een vuursteentje.

26/6/14 Capoeira
Tijden in 6 weken op Capoeira,
Capoeira is een dans/vecht-sport.

De eerste dag was wel wennen.
Het is iets bijzonders dat mensen doen in
Brazilie.
als dans. Ik ging dit samen met mijn partner
doen. Aan het einde kregen we ook drinken
en eten.
6 weken later nadat we dit hadden geoefend
moesten we echt optreden.
Er was ook Braziliaanse muziek dat deden ze
op trommels en op andere instrumenten.
Demi
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Almere bestaat 30
jaar.
Almere bestaat dit jaar
30 jaar. Om dit te vieren
staat het weekend van
28 en 29 juni in het
teken van feest met als
thema 'verbinden' . Op
verschillen locaties in het
centrum van Almere stad
kun je genieten van
muziek met bekende
(zoals Charlie Luske,
Julia van Toorn en onze
eigen juf Nienke met het
AJSO) en minder
bekende artiesten, en
andere activiteiten.
Meer informatie kun je
vinden op de
site: http://almere30jaar
.almere.nl/programma/
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Boekentips van de week
Onderbouw en middenbouw
Niet zoenen op de trampoline - Bette Westera
Kalle gaat alleen op reis, naar Zwitserland! Daar viert hij zomervakantie met
Kimberley en haar vader, die als invalkok werkt in een hotel. Dat wordt een heerlijke
zomer.

Bovenbouw
Het grote boek van Hanneke Bloem en haar vijf fantastische tantes – Alexander
MacCall Smith
Hanneke Bloem (9) woont samen met haar vader, een verstrooide uitvinder. Ze
gaat op zoek naar haar vijf tantes, haar vader weet niet waar ze zijn. In de drie
verhalen waar dit boek uit bestaat vindt Hanneke steeds meer tantes.

