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formeren 4 kleutergroepen, 2
groepen 3, 2 groepen 4, 2 groepen 5,
2 Neo groepen en 2 groepen 8.
Er zal een wijziging plaatsvinden in
groepen 6 en 7 t.o.v. dit schooljaar.
We kunnen niet langer zoveel kleine
groepen bekostigen. We hebben
ervoor gekozen om een groep 6, een
groep 6/7 en een groep 7 te
formeren. De huidige groepen 5 en 6
op de Uithof zullen we
samenvoegen. Een aantal leerlingen
uit deze groepen worden
overgeplaatst naar de nieuwe
homogene groep 6 of 7.
De puzzel wie in welke groep komt is
nog niet helemaal compleet.

Schoolfotograaf.
Maandag en dinsdag gaan alle kinderen en
teamleden op de foto. Op maandag wordt de
Bosgouw op de foto gezet en op dinsdagochtend
is de Uithof aan de beurt. Voor broertjes en
zusjes die niet op school zitten bestaat ook de
mogelijkheid om op de foto te gaan. Lees
hiervoor de eerdere mail die u heeft ontvangen
via Basisschoolnet.

Studiedagen
Vrijdagmiddag 3 juni en maandag 6 juni zijn de
leerlingen vrij. De leerkrachten gebruiken deze
vrijdagmiddag om hun administratieve taken bij
te werken en lessen voor te bereiden. Maandag
6 juni is een studiedag voor de teamleden.
Centraal staat die dag het pedagogisch klimaat
in de school. Met elkaar gaan wij in gesprek over
het voorkomen van ongewenst gedrag en het
stimuleren van positief gedrag binnen de
groepen en de school. Wat vraagt dit van ons, de
kinderen maar ook van u als ouder, zijn vragen
die wij deze dag gaan beantwoorden. Een zeer
boeiend en interessant onderwerp die helemaal
passend is in deze tijd en maatschappij.

Voor de leerlingen die naar de
groepen 3 gaan, wordt er
binnenkort gestart met de verdeling.
Gelukkig hebben we nog een paar
weekjes

Reminder oproep MR
De MR doet een oproep aan ouders
die geïnteresseerd zijn om zitting te
nemen in de MR zich aan te melden.
Aan het einde van dit schooljaar
hebben drie ouders uit de
oudergeleding hun termijn van twee
jaar er op zitten.
Twee van de drie ouders zijn bereid
zich weer herkiesbaar te stellen voor
nog een periode van twee jaar.
Eventuele nieuwe kandidaten
kunnen zich aanmelden. Indien er
meer kandidaten zijn dan plekken
worden er verkiezingen
uitgeschreven.

Resultaten Centrale Eindtoets
Dit jaar hebben 62 leerlingen van de groepen 8
meegedaan aan de Centrale Eindtoets. De
individuele resultaten van de leerlingen zijn
binnen. De grootste groep van de leerlingen
heeft resultaten behaald die wij van ze hadden
verwacht.

Interesse?
Wie geïnteresseerd is in een
lidmaatschap van de MR kan zich
aanmelden per mail:
medezeggenschapsraad@flierefluite
r.asg-almere.nl of via de MR groep
op basisschoolnet. Voor eventuele

Volgend Schooljaar
We komen steeds een stukje verder in onze
planning voor het volgende schooljaar. We
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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!
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
Donderdag: blauw.

vragen kunt u ook hier terecht.
Let wel: de kandidaatstelling moet uiterlijk op 3
juni 2016 bekend zijn!
Aanmelding staat open voor alle ouders van
kinderen op de Flierefluiter.
Met vriendelijke groet, de MR

VierKeerWijzer
VierKeerWijzer staat centraal binnen onze
school. Om die reden zorgen de leerkrachten
van onze school ervoor dat thema’s bij vakken
van wereldoriëntatie echt gaan leven in de klas.
Er wordt in groep 7b momenteel druk gewerkt
aan het thema vogels. Afgelopen maandag
kwam er een vogelaar in de klas die de kinderen
veel heeft verteld over trekvogels en de
Oostvaardersplassen. De leerlingen van groep 7b
gaan op 10 juni op een kleine excursie naar dit
mooie gebied om de vogels met eigen ogen te
bekijken. Veel plezier!

Uppiebandjes:
Het uppie bandje zal op school op
donderdag 2 juni aan de
deelnemende kinderen in bruikleen
worden uitgedeeld. Deze dient elke
avond te worden gedragen en
getoond bij de drankenpost. Op
donderdagavond wordt dit bandje
ingewisseld tegen een verdiende
medaille. Indien uw kind het uppie
bandje kwijt raakt, betaalt u € 5,- ter
vervanging.
Tijdens het lopen bent u zelf
verantwoordelijk voor uw kind(eren)

Sportieve week.
Bij het voetbaltoernooi voor de groepen 1/2 zijn
de kleuter jongens 3e en 4e geworden. De
meisjeskleuters zelfs 2e. Op dezelfde dag werd er
ook fanatiek gehandbald door diverse teams.
Groep 6B behaalde zelf de eerste plek.
Wij willen alle ouders en opa’s en oma’s
bedanken voor het aanmoedigen en vooral ook
begeleiden en coachen van de diverse teams.

Schoolreisje groep 5/6
Ik was met Djuna, Bess, Gianni, Dean
en Danny in het groepje voor
schoolreisje. Ik zat in de bus met
Bess. We zaten gezellig te praten
toen we hoorden: we zijn er!!!
We stapten uit de bus en we zagen
attractiepark Duinrell. De begeleider
heette Sascha. We gingen eerst in

Avondvierdaagse 2016
Het is weer bijna zover! Op maandag 6 juni
begint de Avondvierdaagse.
Net als in voorgaande jaren zullen de kinderen
van de Flierefluiter ook meelopen.
Tijden:
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het reuzenrad, toen in de achtbaan en toen in de
zweefmolen.
Dit gebeurde allemaal op 20 mei 2016. Ik wou
dat het altijd 20 mei 2016 kon zijn.
Madelief, groep 5a
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We gingen naar Duinrell met de bus. Ik zat bij
het raampje. We mochten in de bus eten. En we
kwamen in de file. Maar het was niet zo lang in
de bus.
We kwamen aan maar eerst moesten de kaartjes
gekocht worden. We gingen als eerste in de
zweefmolen er was een fontein tegen je voeten.
Er was ook een achtbaan maar daar gingen we
twee keer in. De tweede keer zei Jeslyn: hij gaat
opeens veel hoger. Ze werd een beetje bang
maar toen we stopten zei ze: nog een keer maar
er was geen tijd meer.
Dagmar, groep 5a
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