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een super leuke dag! De kinderen
hebben genoten

Meester Dylan heeft vorige week zijn
praktijkexamen prachtig afgerond en heeft
vandaag te horen gekregen zijn eindscriptie te
hebben gehaald met een 8,5! Dit betekent dat
hij zijn opleiding tot meester succesvol heeft
afgerond! Gefeliciteerd!

1 juli
Schoolreisje
groep 7 en neo 2
4 juli
Leerlingen vrij
5 t/m 8 juli
Lustrum week

Volgend schooljaar wisseling van
collega's
De Flierefluiter is onderdeel van ASG Almere.
Elk jaar stimuleert ons bestuur om personeel
gebruik te laten maken van de mobiliteit.
Dit is stimulerend voor de samenwerking tussen
de scholen onderling en verrijkend voor
personeelsleden.
Het volgende schooljaar zullen wij in ons team
nieuwe gezichten welkom heten.
Femke Roest komt onze onderbouw en Rebekka
van der Kampen komt Neo 1 versterken.
Wij nemen afscheid van juf Ilya en juf Soraya. Juf
Renée blijft op de Flierefluiter maar gaat ook
voor Collage werken als muziekspecialist.
Meester Dylan is op zoek naar een geschikte
werkplek. Juf Jill en juf Lies werken in principe
volgend jaar de helft van de week in plaats van
de hele week. Het zal u echter niet zijn ontgaan
dat juf Jill hoogzwanger is. Zij zal daarom het
begin van het schooljaar niet starten met de
groep, maar met zwangerschapsverlof zijn.
Volgende week hopen wij definitief de bezetting
voor de groepen 1/2 compleet te hebben. Nog
even geduld, hoe de leerkrachten verdeeld gaan
worden voor de groepen 1 t/m 8.

8 juli
BBQ lustrum
11 en 12 juli
Eindmusical
groep 8
14 en 15 juli
leerlingen vrij
18 juli t/m 26
augustus
zomervakantie

Trouwen juf Anne
Vandaag is juf Anne van groep 8
getrouwd op een mooie locatie in
Naarden.
De leerlingen van haar groep
begeleid door juf Christine en diverse
ouders waren getuigen van dit
heugelijke feit.
Speciaal willen we Barbara, de
moeder van Mike, bedanken voor de
inzet en organisatie van de
activiteiten van de groep op deze
mooie dag voor Anne en Maarten!
We willen juf Anne feliciteren met
haar huwelijk!

Schoolreisje groepen 3/4/Neo 1
De groepen 3/4 en Neo 1 zijn vandaag op
schoolreisje geweest naar Julianatoren. De
weersvoorspellingen zaten niet erg mee.
Uiteindelijk hebben we prima weer gehad. En
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Schoolhandbal:
De jongens en meiden van groep 6b
en de jongens uit groep 8 (team van
Alex) mogen op zaterdag 22 juni
meedoen aan de Almeerse
handbalfinales op de velden van
Havas (stad) “ Sportpark Klein
Brandt”. Het programma volgt z.s.m.

Kids Triatlon
Zondag 5 juni jl. hebben er 20
jongens en meisjes mee gedaan de
kids Triathlon bij de Marina Haven .
Zij hebben 250m zwemmen, 10 km
fietsen en 2,5 km hardlopen.
De kinderen hebben het super goed
gedaan!
En dit heeft geresulteerd in de Kids
Triathlon basisschool beker!
Volgens jaar doen we weer mee!

1 juli
Schoolreisje
groep 7 en neo 2
4 juli
Leerlingen vrij
5 t/m 8 juli
Lustrum week
8 juli
BBQ lustrum
11 en 12 juli
Eindmusical
groep 8
14 en 15 juli
leerlingen vrij
18 juli t/m 26
augustus
zomervakantie

Sportochtend 5 juli
Een hoop ouders hebben zich
opgegeven die willen helpen bij een
activiteit tijdens de sportochtend op
5 juli.
U zult deze dag een spel begeleiden
of bij een luchtkussens/stormbaan
staan om te zorgen dat er niet te
veel kinderen te gelijk op springen.

Schoolvoetbal voor groep 3 en 4
Woensdag 25 mei en 1 juni was het Jumbo
Schoolvoetbaltoernooi 2016 voor de groepen
2,3 en 4 FC Almere.
We hebben dit jaar met 14 teams meegedaan!
Bij deze willen we alle coaches die de kinderen
begeleid hebben deze dag bedanken voor hun
inzet.

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Flierefluiternieuws

Jaargang 35 nr 38 | 17-06-2016

Er zijn die dag ongeveer 15 springkussens en 20
spelletjes op en rond het plein. Dus genoeg te
doen!
Wilt u ook nog helpen? Schrijf u naam dan nog
op lijst die bij de klassen hangt!

1 juli
Schoolreisje
groep 7 en neo 2
4 juli
Leerlingen vrij

Clinic Tafeltennis
Afgelopen twee vrijdagen was er een clinic
tafeltennis in de gymzaal. De kinderen hebben
op verschillende manieren kennis gemaakt met
de tafeltennis sport.

5 t/m 8 juli
Lustrum week
8 juli
BBQ lustrum
11 en 12 juli
Eindmusical
groep 8
14 en 15 juli
leerlingen vrij
18 juli t/m 26
augustus
zomervakantie

Aanvraag sportfondssportcultuurfonds
(http://www.jeugdsportfonds.nl)
Op onze school doen we inmiddels verschillende
aanvragen voor het sportfonds of cultuurfonds.
Om sporten via het sportfonds aan te vragen
kunt u een formulier bij Juf Karin halen en deze
inleveren bij Meester Theo.
Wilt u een cultuurfonds aanvraag doen? Dan
kunt u dat doen bij Juf Renée.
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