Flierefluiternieuws

Jaargang 35 nr 26 | 11-03-2016

tot de volgende ronde geschopt. Wij
wensen ze veel succes!

Jumbo Schoolvoetbal voor de
groepen 1 t/m 4
Het jumbo schoolvoetbaltoernooi
voor de onderbouw gaat voor de
tweede keer van start.
Dus wil je mee doen geef je op. De
lijst hangt in de school.
Lees de informatie in de bijlage.

Lustrum
In 2016 bestaat de Flierefluiter 35 jaar.
Dit willen we aan het eind van dit schooljaar
vieren. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
De lustrumcommissie van de school heeft
natuurlijk een budget die zij kunnen besteden.
De kosten voor de activiteiten worden deels
gefinancierd vanuit school en deels vanuit de
Ouderraad. Voor dit schooljaar heeft de
Ouderraad helaas minder ouderbijdrage mogen
ontvangen dan andere jaren. De grote uitgaven
voor Sint en Kerst hebben echter wel een
aanslag gedaan op de ouderraad pot. De
Ouderraad en de school zouden het erg fijn
vinden als u alsnog zou willen besluiten de
vrijwillige bijdrage te doneren. Met een gevulde
portemonnee is het vieren van een feest een
stuk eenvoudiger. Bij deze nogmaals het
banknummer van de Ouderraad : ING bank
rekeningnr. NL77INGB0001994118 t.n.v. A-team
OBS de Flierefluiter o.v.v de naam en groep van
uw kind. Richtlijn voor de bijdrage: 1e kind
€32,50, 2e kind €30,00, elk volgende kind €
27,50. Alvast bedankt.

Fruit volgende week
Appel, Banaan, Peer

24 maart
Paasontbijt door
de Ouderraad
georganiseerd
25 t/m 28 maart
Paasvrij

Gevonden voorwerpen
Er zijn sinds het begin van het schooljaar een
hoop kledingstukken, schoenen e.d. gevonden.
De gevonden voorwerpen bak raakt daarom al
erg vol op zowel locatie de Bosgouw als de
Uithof. Bent u nog iets kwijt van uw zoon of
dochter, dan heeft u gedurende de komende
week de tijd om deze wellicht terug te vinden in
de bak. Daarna gaan alle kleren naar het goede
doel, waar we hopen kinderen in nood er erg blij
mee te maken!

Sportnieuws:
Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag was het schoolvoetbal. Het
team met de heren van groep 7 is helaas
gesneuveld. De groep 8 heren hebben het echter

www.deflierefluiter.nl

21 maart
Neogroep 4,5,6
naar het
Concertgebouw
Amsterdam

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

JUMBO SCHOOLVOETBAL TOERNOOI

2016
Voor de groepen 2
Woensdag 25 mei 2016 tussen 15.00 en 17.30 uur

Voor de groepen 3 en 4
Woensdag 1 juni 2016 tussen 15.00 en 17.30 uur.

SCHRIJF JE NU IN !
Georganiseerd door FC Almere

JUMBO SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROEP 2,3 EN 4
Zit jij in groep 2, 3 of 4 ben je 5 jaar of ouder en gek op voetballen? Je grote broer of zus speelt
mee met het schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 t/m 8. Jij mag nog niet mee doen. Te jong?
Echt niet! Grijp nu je kans!
Voor de tweede keer wordt er bij FC Almere het JUMBO Schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen uit
groep 2, 3 en 4 georganiseerd. Groep 2 zal op woensdag 25 mei 2016 tussen 15.00 uur en uiterlijk
17.30 uur een toernooi op de Kunstgrasvelden van FC Almere spelen. Groep 3 en 4 zal dat een week
later gaan doen, op woensdag 1 juni 2016.
Inschrijving

Er kunnen zowel jongens- als meisjesteams aangemeld worden. Dit mogen teams zijn uit groep 2
(mits 5 jaar) of groep 3 en 4, of een combinatie hiervan. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld, zonder keeper.
Echter raden wij een team van minimaal 5 kinderen wel aan. Deelname vindt plaats vanuit school.
Het team wordt door een eigen coach begeleid gedurende de middag en elk kind draagt het
schoolshirt.
Dus als je mee wilt doen schrijf je dan nu in !!! Het inschrijfformulier hangt op een centrale plek in
de school. De leerkracht weet wel waar deze precies hangen.
Van belang is dat formulier compleet wordt ingevuld, ook of de leerlingen lid zijn van een
voetbalvereniging en zo ja van welke, dit in verband met de KNVB- verzekering.
Trainen
Wij bieden de deelnemende scholen (alleen groep 2) een mogelijkheid om een keer te trainen bij FC
Almere voor dit toernooi! Wanneer deze training plaatsvindt wordt later bekend gemaakt en
gecommuniceerd. De training wordt gegeven door de hoofdtrainer van de FC Almere Champions
League, Fion Helderman en de Hoofdtrainer van de mini-pupillen, Paul Frieser. Fion en Paul hebben
jarenlange ervaring met het trainen van 5 en 6 jarigen en leren ze graag de kneepjes van leuk
voetballen.
Sluiting inschrijving
Inschrijven kan t/m 29 april 2016. Na-inschrijving is niet meer mogelijk.
De school zal na het invullen van de inschrijfformulieren de formulieren mailen naar
Jumboschoolvoetbaltoernooi@fcalmere.com . Is er geen deelname vanuit uw school, horen wij dit
ook graag.
Wij hebben er zin in dit toernooi voor de deelnemers/deelneemsters te organiseren. Zijn er nog
vragen of wens je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te
woord!
Met sportieve groet,
Organisatie Jumbo Schoolvoetbaltoernooi Groep 2, 3 en 4
Namen organisatie Edwin van Ek, Suleika Busso, Aimee Korrel en Fion Helderman
Email: Jumboschoolvoetbaltoernooi@fcalmere.com

