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waar Theater Terra "Koning Arthur
en de ridders van de ronde tafel"
voor hen op de planken brengt. Om
op tijd daar te kunnen zijn, eten de
kinderen om 12 uur een broodje op
school en vertrekken om 12:30
richting de schouwburg. Dit doen ze
op de fiets! De voorstelling zal rond
14:30 eindigen, waarna ze weer
terug zullen fietsen. De kinderen
mogen na aankomst op school
meteen door naar huis.

Sportnieuws van meester Theo,
Schoolvoetbal 2016:
Dit jaar doen we weer mee met het jaarlijkse
schoolvoetbal toernooi.
Locatie is FC Almere.
De Flierefluiter doet mee met 11 teams
Jongens en meisjes uit de groepen 5, 6 ,7 en 8
kunnen zich hiervoor opgeven.
We proberen zoveel mogelijk kinderen uit
dezelfde klas in een team te plaatsen.
De teamindeling probeert meester Theo deze
week op de Flierefluiter site te zetten onder het
kopje Sport/brieven.

Maandag 15 februari gaan de
groepen 7, 8 en NEO2 wederom naar
de schouwburg, maar dit keer voor
een voorstelling van het Almeers
Jeugd Symfonie Orkest (AJSO).
Ook die maandag eten ze een
broodje op school en vertrekken ze
12:45 op de fiets naar het theater,
waar het concert om 13:30 zal
beginnen.
Om 14:30 gaan ze weer richting de
school fietsen, waarna de kinderen
direct door naar huis mogen.

Schoolschaaktoernooi Almere 2016:
Het schoolschaaktoernooi komt er weer aan.
Datum: Zaterdag 20 februari 2016
Tijden: 12:30 tot 17:30 uur
Locatie: Topsportcentrum Almere
Adres: Pierre de Coubertinlaan 7, 1362
LA Almere
Teams: 4 kinderen + 1 begeleider
Welke ouder zou er begeleider willen zijn? Een
team kan alleen meedoen als er ook
daadwerkelijk een begeleider is.
Wil je meedoen geef je dan op bij Juf Marissa
(Neo2). Doe dit voor 12 februari.

Belangrijk voor beide dagen!
- Lunch meenemen
- Op de fiets komen
Kinderen mogen vanwege de
veiligheid niet bij iemand anders
achterop, dus wanneer een kind niet
op de fiets is die dag, zal hij/zij helaas
op school achter moeten blijven.

Schoolfruit de komende week:

1. Waspeen
2. Appel
3. Bloedsinaasappel

Theatermiddag groepen 3B en 5B
Op vrijdag 12 februari hebben de
groepen 3B en 5B een
theatermiddag. We starten om 13.30
uur op de Bosgouw. Ouders van de
leerlingen van deze groepen zijn van
harte welkom.

Excursies:
Aanstaande dinsdag 2 februari brengen de
groepen 7 en 8 een bezoek aan de schouwburg
www.deflierefluiter.nl

/
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29 jan en 1 febr
Studiedagen
Alle leerlingen
vrij.
2 febr
MR
12 febr.
Theatermiddag
3B en 5B
19 febr.
Theatermiddag
1/2 A en 6 A
26 febr.
Theaterochtend
5A en 8C
Voorjaarsvakantie
26 febr om 12.00
uur tot en met 4
maart.

