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Neo project afval
Op 21 maart wordt het neo project
afval afgesloten. Aan dit project
hebben alle vier de ASG Neo scholen
de afgelopen tijd gewerkt.
Met een feestelijke gezamenlijke
afsluiting vieren wij tevens het 5
jarige bestaan van het neo onderwijs.

Schoolreisjes en kamp groep 8
Alle groepen 3 t/m 7 gaan dit voorjaar op
schoolreisje en de groepen 8 gaan op kamp.
Onze kleuters gaan weer in het najaar op pad.
De kosten die verbonden zijn aan deze uitjes
zijn:
Schoolreisje groep 3 t/m 7: € 27,50 Kamp groep
8: € 70,00
De betaling van het schoolreisje of kamp kunt u
overmaken op onze
schoolrekening NL71INGB0001907896 t.n.v. ASG
inz. De Flierefluiter, onder vermelding van
“Schoolreisje” of “Kamp” en de voor- en
achternaam van uw kind en de groep waarin
hij/zij zit. Let op dit is een ander banknummer
dan die van de ouderraad.
Voor de begeleiding bij de schoolreisjes zal de
leerkracht ouders uitnodigen. Hierbij wordt per
groep en per bestemming van het schoolreisje
een inschatting gemaakt van hoeveel ouders
nodig zijn voor de begeleiding. De leerkracht
informeert de ouders van een groep circa 1
week voor het schoolreisje over de
bestemming.

Meivakantie
25 april t/m 6
mei
Schoolhandbaltoernooi
2016.
Het inschrijfformulier hangt
inmiddels in de gang/ klas. Dus wil je
meedoen geef je dan op!
Je kunt je opgeven tot 20 april 2016.

Finales schoolvoetbal:
Wat een weer was het toch
afgelopen woensdag. In de
stromende regen moesten de
jongens uit de groepen 5 en 6 hun
wedstrijden spelen. Het is nog niet
bekend of de jongens de finale
hebben gehaald, omdat de standen
nog niet onbekend zijn.
Op woensdag 20 april zijn de club
finales bij FC Almere.
De meiden uit groep 6A en de
jongens uit groep 8 hebben deze dag
al wel gehaald
Het programma volgt z.s.m.

De datum voor het schoolreisje voor de groepen
5/6 zijn inmiddels bekend. Zij zullen op vrijdag
20 mei op reis gaan naar een nog geheime
locatie. Wordt vervolgd!

Avondvierdaagse
In de bijlage vindt u alle informatie over de
avondvierdaagse. Om teleurstellingen de
voorkomen wat korte informatie op een rijtje. U
kind uw kind tussen 11 t/m 15 april inschrijven
voor de avondvierdaagse door het strookje met
het inschrijfgeld in te leveren in de doos bij de
administratie op de Bosgouw of bij het kamertje
van juf Madelon op de Uithof. Na 15 april kunt u
uw kind niet meer via de school inschrijven,
omdat wij dit reeds hebben doorgegeven aan de
Wandel Sport Vereniging.

www.deflierefluiter.nl

19,20,21 april
Centrale
Eindtoets
groepen 8

Jumbo
Schoolvoetbaltoernooi voor groepen
2, 3 en 4 bi FC Almere.
Er hebben zich inmiddels al heel wat
kinderen opgegeven voor het
voetbaltoernooi.
Aanstaande woensdag komt de
organisatie de inschrijflijsten
/

info@flierefluiter.asg-almere.nl
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ophalen, dus wil je nog meedoen schrijf je dan
nog snel in.
19,20,21 april
Centrale
Eindtoets
groepen 8

Schoolkorfbal
Vanaf vrijdag 15 april kunnen de kinderen zich
inschrijven voor het altijd gezellige en sportieve
schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal dit jaar
op 15 juni plaatsvinden.
Wil je meedoen? Geef het dan even door aan de
juf van de klas.
De inschrijving sluit op 27mei.
Ook dit jaar organiseren we een
trainingsmiddag, deze is op woensdagmiddag 8
juni van 14.00 tot 15.00 uur.
De training wordt gegeven op het veld van
korfbalvereniging EKVA op het FBK sportpark
Adres: Marathonlaan 14 in Almere

Meivakantie
25 april t/m 6
mei

De training en het toernooi is voor iedereen
gratis!

www.deflierefluiter.nl
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Inschrijfformulier avondvierdaagse 2016
Het is weer bijna zover! Op maandag 6 juni begint de Avondvierdaagse. Net als in
voorgaande jaren kunnen de kinderen van De Flierefluiter ook meelopen.
Tijden
Maandag, dinsdag en woensdag zal er worden gestart om 18.00 uur en donderdag om 18.30
uur vanaf FC Almere (Oosterdreef 8).
We eindigen ook iedere avond weer daar. Let op! Beperkte parkeerruimte!
Donderdag zal er aansluitend in de kantine van de voetbalvereniging F.C Almere een
feestelijke medaille uitreiking zijn!
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50 per deelnemer. € 5 betalen we aan de avondvierdaagse
organisatie en € 1,50 is voor drinken en lekkers. Het zou fijn zijn als er gepast wordt
betaald.
Gezellig
We gaan er een gezellige boel van maken, maar dat kunnen we niet alleen!
Zorg er dus voor dat je stembanden opgewarmd zijn zodat je lekker hard mee kan zingen.
Doe lekker zittende kleding aan.
Hoe gekker hoe leuker natuurlijk!
Wil je liever meedoen met de kleuren van de school, kan dat natuurlijk ook.
Maandag: rood, dinsdag: oranje, woensdag: geel en donderdag: blauw.
Hulpouders
Zonder hulpouders kunnen wij de avondvierdaagse onmogelijk realiseren, schrijf u daarom
snel in!

Vult u a.u.b. het formulier in, zodat wij kunnen zien op welke avond u beschikbaar bent.
Let op! Zonder voldoende hulpouders kan er geen avondvierdaagse worden
georganiseerd!
Uppiebandjes
Het uppie bandje zal op school op vrijdag 3 juni aan de deelnemende kinderen in
bruikleen worden gegeven.
Deze dient elke avond te worden gedragen en getoond bij de drankenpost.
Op donderdagavond wordt dit bandje ingewisseld voor een verdiende medaille.
Indien uw kind het uppie bandje kwijt raakt, betaalt u € 5,- ter vervanging.
Inschrijven
Inschrijven kan door het invullen van onderstaand strookje.
U levert dit in samen met het inschrijfgeld tussen maandag 11 t/m vrijdag 15 april 2016 in een
gesloten envelop voorzien van naam van uw kind en de groep.
Dit kunt u in de doos doen in de kamer van de administratie op de Bosgouw of in de doos in
de kamer van juf Madelon op de Uithof.
Na 15 april 2016 hebben wij de inschrijving reeds doorgegeven aan de Wandel Sport
Vereniging en kunt u uw kind niet meer via school inschrijven.
Wij hopen dat leerlingen zich weer in grote getale aan zullen melden en dat het lekker
loopweer zal zijn!

Inschrijfformulier avondvierdaagse
Voor en Achternaam...............................................................
Groep.................................
Loopt mee voor de .......................... keer
Voor en Achternaam...............................................................
Groep.................................
Loopt mee voor de .......................... keer
Ouder wil op Maandag 6, Dinsdag 7, Woensdag 8 en/of donderdag 9 juni meehelpen
bij de drankenpost (dag/dagen omcirkelen wanneer u kunt)
Naam ouder...................................................
E-mailadres............................................
Mobiel nummer............................................
Wandelregels
De verantwoording ligt bij de ouder/ begeleider van het kind. Ieder kind dient onder
toeziend
oog van een eigen ouder/verzorger te lopen!
-

Neemt u de route door (te downloaden via www.opstap94.nl)
Kom op tijd.
Lopen gebeurt tussen de vlaggendrager en de achterste ouder
Blijf bij de drankenpost in de buurt tijdens de pauze.
Afval netjes in de vuilnisbakken gooien.
Respecteer de rust van de bewoners langs de route.

Nadere informatie:
or@flierefluiter.asg-almere.nl
Met vriendelijke groet,
de ouderraad van De Flierefluiter

Dance@School! Groepen 5 doen goed mee met de lessen cha-cha-cha

Danst uw kind de laatste tijd ook wel eens door het huis?
De kinderen uit groep 5 hebben namelijk de afgelopen weken allemaal danslessen gevolgd tijdens de
gymlessen. “ 1, 2, 3 chachacha “ was een veel gehoorde uitspraak in de lessen en uw kind heeft
daadwerkelijk geleerd om de chachacha samen met een ander te dansen
Het samen leren dansen en samen plezier in bewegen hebben zijn de belangrijkste doelen van dit
project. Heel fijn dat de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) dit samen met de gemeente
heeft opgezet. Onze school en dus vooral de kinderen konden hier een mooie ervaring mee opdoen.
Om dit project op een leuke manier af te sluiten is er in de
Topsporthal van Almere op 30 april een Dance@School Kidsevent!
Alle kinderen in Almere die hebben meegedaan aan dit project zijn
uitgenodigd om mee te doen van 12.15 tot 15.30.
Zo krijgen de kinderen een workshop van het welbekende TV jurylid
“ Euvgenia Parakhina”. Zij is bekend van o.a. “ So You Think You
Can Dance” en “ Dance Dance Dance “. Ook komt de Nederlands
Kampioen Professional Latin een demo verzorgen en daarna is het
de beurt aan de kinderen om te laten zien wat ze allemaal geleerd
hebben en wordt bekend wie de ChaCha cup van Almere in de
wacht sleept.
Na het Event kunt u blijven genieten van verschillende Nederlandse
kampioenschappen zoals: NK Latin voor kinderen, NK latin voor
volwassenen en open NK showdance professionals
De hiernaast afgebeelde flyer heeft uw kind gekregen. Hiermee
heeft uw kind gratis entree. Ouders en verzorgers zijn ook van harte welkom!
Op de achterkant van de flyer staan nog 2 entree bewijzen voor volwassenen.
Niet genoeg aan twee gratis kaartjes? Aan de deur kunnen altijd nog kaartjes gekocht worden (€5,-)
voor het Kidsevent. Dus neem gerust opa, oma, de buren en familieleden mee!
Tot de 30e!
Sportieve groet,
Het Dance@School projectteam

