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Woensdag: geel,
Donderdag: blauw.
Uppiebandjes: Het uppie bandje is
aan deelnemende kinderen in
bruikleen uitgedeeld. Deze dient elke
avond te worden gedragen en
getoond te worden 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)
De Ouderraad.

Vakanties schooljaar 2016-2017
Een aantal vakanties weten wij al.
De grootste wijziging zit in de bestuurlijk
vastgestelde meivakantie van 1 week.
Vakanties voor het volgende schooljaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
en vrijdag
Pinkstervakantie

17 t/m 21 oktober
26 dec. t/m 6 januari
20 t/m 24 februari
14 april
17 april
24 april t/m 28 april
5 mei

Op zoek
Enkele ouders leggen aan het eind
van het schooljaar hun taken neer bij
de ouderraad. Daarom zijn er weer
nieuwe pekken vrij gekomen. Lijkt
het u leuk om onze ouderraad te
komen versterken, geef dit dan aan
via or@flierefluiter.asg-almere.nl.
Wij hopen op nieuwe enthousiaste
ouders die mee willen helpen
organiseren van o.a. Sinterklaas,
kerst, lente ontbijt en de
avond4daagse.

25 en 26 mei
5 t/m 9 juni

Centrale eindtoets
De schoolresultaten van de Centrale Eindtoets
zijn berekend. De Flierefluiter valt in een hoge
scholengroep die vastgesteld wordt door de
onderwijsinspectie. We kunnen stellen dat we
trots mogen zijn op de kinderen. Na vastgestelde
correctie voor instroom vanaf groep 7 en
kinderen die een voortgezet speciaal onderwijs
gaan volgen is het schoolgemiddelde berekend
op 535,9. Hiermee scoren wij boven het landelijk
gemiddelde van 534,5.

Kamp groepen 8
Woensdag gaan onze groepen 8 op
de fiets op kamp naar Ermelo.
We hopen op veel plezier en mooi
weer.

Avond vierdaagse
Op maandag 6 juni begint de Avondvierdaagse.
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! Er is beperkte parkeerruimte!
Donderdag zal er aansluitend in de kantine van
voetbalvereniging F.C Almere een feestelijke
medaille uitreiking zijn! We zien alle kinderen
graag meelopen in de kleuren van de school.
Maandag: rood,
Dinsdag: oranje,
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6 juni
leerlingen vrij
8 t/m 10 juni
Kamp groepen 8
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
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.

