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Wierden. Natuurlijk willen we graag
met veel kinderen meedoen. Vanaf
groep 3 kunnen de kinderen
inschrijven. Maak er een gezellige
middag van en schrijf uw kind in en
kom aanmoedigen! Bij de groepen
hangen de inschrijflijsten.

Foutjes in de nieuwsbrief
Het Flierefluiternieuws maken wij met elkaar.
Diverse collega’s en werkgroepen leveren
stukjes aan voor de nieuwsbrief. Wij voegen dit
samen, plakken er plaatjes bij en verspreiden dit
via Basisschoolnet. De laatste tijd zijn er taal- en
spellingsfoutjes in de nieuwsbrief geslopen. Dit
is natuurlijk niet de bedoeling. Een foutje kan,
maar het werden er nu wel erg veel. Extra ons
best doen de komende tijd dus.

Betaling overblijf
Als uw kind overblijft dan verwachten wij dat u
daar €2,50 per keer voor betaalt. Helaas zijn de
coördinatoren erg veel tijd kwijt aan het
schrijven en bellen om u te laten betalen. In het
contract wat de overblijf hanteert, staan de
spelregels. Betaalt u alstublieft op tijd zodat uw
kind gebruik kan blijven maken van de
overblijfvoorziening.

Schoolvoetbal
Aanstaande woensdag spelen onze
jongens uit groep 8 de schoolvoetbal
finale. Zij spelen drie wedstrijdjes:
1) 14:30 Columbus 1 - Flierefluiter 1
2) 15:30 Flierefluiter 1 - de
Regenboog
3) 16:00 Omnibus 5 – Flierefluiter
Wij wensen de jongens veel succes!

22 april
Sportochtend
groep 1 t/m 4

De categorie meiden 5/6 spelen
woensdag 20 april niet, hun vervolg
ronde is woensdag 11 mei bij FC
Almere tijdens de finale van Almere.

16 mei
2 pinksterdag

Meer sport
Lees het Flierefluiternieuws van de
vorige week en zie waar de kinderen
allemaal aan mee kunnen doen.

Reminder schoolreisjes en kamp
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.

Sportochtend gr 1 t/m 4
Volgende week vrijdag 22 april zal er
een sportochtend voor de groepen 1
t/m 4 plaatsvinden.
Op deze dag zullen er veel speel
activiteiten zijn op en rond de
school.
Fruit komende week
Komende week is de laatste gratis
schoolfruitlevering. Wat hebben we
de afgelopen weken kunnen smullen.
Fruitlevering komende week:
Banaan, appel, peer

Schoolhandbal
Op woensdagmiddag 25 mei is er een
schoolhandbaltoernooi op het Sportpark de
www.deflierefluiter.nl
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19,20,21 april
Centrale
Eindtoets
groepen 8

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Meivakantie
25 april t/m 6
mei
e

20 mei
Schoolreisje
groep 5 en 6
25 mei
Schoolhandbal
toernooi
17 juni
Schoolreisje 3, 4
en Neo 1
Eind mei/ begin
juni
Sportdag 5/6
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Theatermiddag
Volgende week vrijdagmiddag, 22 april, hebben
de groepen 1/2 d en 4b theatermiddag. Het
begint om half 2 in de middenruimte van de
Uithof!
De ouders van de 2 klassen krijgen nog apart een
uitnodiging om te komen kijken. Het gaat over
de lente!

19,20,21 april
Centrale
Eindtoets
groepen 8
22 april
Sportochtend
groep 1 t/m 4
Meivakantie
25 april t/m 6
mei

Bijlage 1 uitnodiging kinderherdenking 2016
Bijlage 2 poster kinderherdenking 2016

16 mei
2 pinksterdag
e

20 mei
Schoolreisje
groep 5 en 6
25 mei
Schoolhandbal
toernooi
17 juni
Schoolreisje 3, 4
en Neo 1
Eind mei/ begin
juni
Sportdag 5/6
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Almere,

Betreft : Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2016

Geachte heer/mevrouw,
De Stichting Bos der Onverzettelijken stelt zich ten doel de betekenis van het verzet in Nederland
tegen de bezetting in de jaren 1940 tot 1945 in al zijn vormen, onder de aandacht te brengen van
jonge generaties.
Een levend monument zoals het Bos der Onverzettelijken leent zich daar bij uitstek voor.
Stichting Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de Schoor organiseren op 4 mei
een herdenkingsbijeenkomst speciaal voor kinderen.
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst herdenken we alle kinderen die slachtoffer zijn (of zijn geweest)
van oorlogsgeweld of onderdrukking.
Het totale programma rond de kinderherdenking begint op 4 mei rond 18.00 uur bij Jeugdland Stad
in Almere Verzetswijk, Weg 1940-1945.
Van 18.00 tot 19.15 uur kunnen de kinderen samen met hun (groot)ouders en andere
belangstellenden een interactieve tocht lopen langs speciale plekken en activiteiten in het Bos.
Vanaf ongeveer 19.15 uur komen de kinderen weer samen bij het gebouw van Jeugdland Stad om
vandaar gezamenlijk naar de Anne Frank-boom op het herdenkingsveld te lopen. De herdenking
begint om 19:30uur
Daar worden voorafgaand aan de herdenking worden door kinderen van basisscholen Het Drieluik,
Montessorischool Stad en De Ichthus gedichten voorgelezen.
Rond om 20.00 uur wordt er, net als op heel veel andere plaatsen in Nederland, herdacht. Na de
“Last Post” op trompet, zijn we 2 minuten stil. De stilte sluiten we af met het gezamenlijk zingen van
het Wilhelmus.
Daarna is er gelegenheid om bloemen rond de boom te leggen door de kinderen en een ieder
ander.
Na dit officiële gedeelte gaan we terug naar het gebouw van Jeugdland Stad.
De kinderen krijgen het Nationaal Aandenken “Vrijheid geef je door!’ van het Nationaal Comité 4 en
5 mei uitgereikt en natuurlijk is er gelegenheid om na te praten onder het genot van limonade, koffie
en thee.
Wij hopen ook u/jou te mogen ontmoeten op 4 mei!

Vriendelijk groet,

De heer Paul Verhey,
Voorzitter Stichting Bos der Onverzettelijken
Adres: Weg 1940-1945, Almere Stad (Verzetswijk)

Dodenherdenking op 4 mei 2016
voor en door kinderen

Plaats: Almere Stad, Weg 1940-1945.
Op deze bijeenkomst herdenken we allen die slachtoffer zijn (of zijn geweest)
van oorlogsgeweld of onderdrukking.


18.00 tot 19.15 uur: Interactieve tocht voor (groot)ouders en andere belangstellenden
langs speciale plekken en activiteiten in het Bos. Start bij Jeugdland-Stad.



19:15 tot 19:30 uur: verzamelen op Jeugdland-Stad en daarna gezamenlijk wandeling
naar het herdenkingsveld



19.30 tot 20.15 uur: Dodenherdenking bij Anne Frankboom
Er worden door kinderen (zelf geschreven) gedichten voorgelezen, en de wethouder
zal een korte toespraak houden.



20:00 uur: Na de Taptoe zijn we 2 minuten stil. Aansluitend zingen we het Wilhelmus
en kunnen er bloemen worden gelegd.



Na afloop: napraten met koffie, thee en limonade voor belangstellenden op
Jeugdland-Stad.



Voor meer informatie kunt bellen of mailen met:
o T: 036 5341327
o M: jeugdlandstad@deschoor.nl

Deze avond wordt georganiseerd door stichting Bos der Onverzettelijken met mede werking van: Jeugdland Stad,
enkele basisscholen o.a.: Het Drieluik, Montessorischool stad en De Ichthus en kinderkoor Prisma Almere

