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Sport op 25 mei
25 mei
Schoolhandbal
en kleuter
voetbal

Uitslag Centrale Eindtoets
Begin volgende week verwachten wij de
resultaten van de Centrale Eindtoets van de
groepen 8 op papier. Zodra deze binnen zijn
zullen wij deze aan de leerlingen meegeven.
Schoolvoetbal voor groep 2
Aanstaande woensdagmiddag is het
Jumbo Schoolvoetbaltoernooi 2016
voor groep 2 bij FC Almere.
We hebben dit jaar 5 teams. Er zijn
nog wel een paar teams zonder
begeleider. Dus wilt u de kinderen
tijdens de wedstrijdjes begeleiden?
Schrijf uw naam dan even op de lijst
in de gang.
Het programma hangt in de gang en
staat ook op de Flierefluitersite.
Veel plezier jongens en meisjes!

Schoolreisje
Vandaag zijn de leerlingen van de groepen 5 en
6 op schoolreis geweest. De groepen 3, 4, Neo
en 7 gaan binnenkort.
In ons overzicht mist u het schoolreisje voor de
groepen 1 en 2, die gaan aan het begin van het
volgende schooljaar weer op pad.

Meivakantie 2017
De meivakantie voor het volgende jaar is in
tegenstelling tot de afgelopen jaren slechts 1
week! Te weten 24 t/m 28 april. Deze vakantie is
voor ons vastgesteld en hier hebben wij geen
invloed op. Let goed op als u wilt boeken voor
een vakantie! Op dit moment zijn we bijna rond
met het vaststellen van de vrije dagen voor de
leerlingen. Zodra we klaar zijn met alle
berekeningen, die daaraan ten grondslag liggen
geven wij de dagen aan u door. Anders dan dit
jaar zullen er meer vrije middagen voor de
leerlingen verspreid over het jaar zijn. Dit is
nodig om de werkdruk voor het team bij de
verwerking van administratieve taken te
verlichten.

Schoolhandbal
Ook op woensdag 25 mei spelen veel
kinderen van de groepen 3 t/m 8
schoolhandbal op “Sportpark de
Wierden”.
Het programma en de teamindeling
kunt u ook vinden op de
Flierefluitersite.
Er zijn hier ook nog teams van de
groepen 5-6 en 7-8 zonder coach,
dus wilt u de dag de kinderen
begeleiden geef het door bij meester
Theo.

Theaterochtend groep 4a en 7b
Op vrijdag 3 juni hebben groep 4a en 7b een
gezamenlijke theaterochtend. De kinderen zijn
de middag vrij en om die reden worden ouders,
opa’s, oma’s, broers, zussen van harte
uitgenodigd om te komen kijken in de
middenruimte om 8.45 uur. Het thema van de
voorstelling is “Reizen door Europa”. Komt dat
zien!
www.deflierefluiter.nl

We spelen beide toernooien zoveel
mogelijk met het rode
Flierefluitershirt.
Clinics
Aanstaande maandag en dinsdag zijn
er handbalclinics tijdens de gymles.
/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

30 en 31 mei
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3 juni
leerlingen in de
middag vrij
6 juni
leerlingen vrij
17 juni
Schoolreisje 3, 4
en Neo 1
1 juli
Schoolreisje 7 en
Neo 2 (groep 7)
Herinnering
De kosten voor
schoolreisje
groep 3 t/m 7: €
27,50
Kamp groep 8: €
70,00
Onze
schoolrekening
NL71INGB00019
07896 t.n.v. ASG
inz. De
Flierefluiter, o. v.
v.
“Schoolreisje” of
“Kamp” en de
voor- en
achternaam van
uw kind en de
groep waarin
hij/zij zit.
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Triathlon
Pas op! Niet schrikken… Het kan zijn dat uw kind
is besmet met het “Triathlon Virus”. Hij/zij heeft
gisteren in de middenruimte een presentatie
over deze leuke sport gehad. Zo’n 60 kinderen
van onze school hebben aandachtig geluisterd
en vragen mogen stellen. We zijn benieuwd naar
de hoeveelheid aanmeldingen. Wordt vervolgd.
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