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Lustrumweek
Een berichtje van de lustrumcommissie:
Volgende week is het dan eindelijk zover, onze
feestweek ter ere van ons 35 jarig jubileum.
We starten op dinsdagochtend met alle kinderen
op het hoofdgebouw voor de grote opening. U
bent als ouder uiteraard van harte welkom om te
komen kijken.
Gedurende de dag vinden er activiteiten plaats
op de Bosgouw. Dit betekent dat ook de
kinderen van de Uithof deze dag op de Bosgouw
zijn. Zij starten op het schoolplein bij hun eigen
leerkracht.
Ouders van de Uithof zijn hier eerder al over
ingelicht.

Workshops voor/door/van
ouders voor volgende week.
Verzoek van de commissie
om te controleren of wij alle
workshopleiders goed
genoteerd hebben.
Ontbreekt u op de lijst en
wilt u ons nog komen helpen
met een te gekke workshop,
laat het ons weten.
1 juli
Schoolreisje
groep 7 en neo 2

Bedankt!
Onze Lustrumcommissie heeft de
afgelopen tijden ontzettend hard
gewerkt om het feestprogramma
voor ongeveer 460 kinderen rond te
krijgen. Zonder de inzet van deze
collega’s, de hulp van jullie als
ouders en onze ouderraad hadden
we nooit dit programma kunnen
neer zetten.
We gaan er een fantastische week
van maken!

Op de woensdag zullen er verschillende
workshops plaatsvinden op de Bosgouw.
Verschillende ouders, oma's, leerkrachten en
externen zullen workshops aanbieden waar de
kinderen zich voor kunnen inschrijven.
Ook op deze dag zijn alle kinderen, dus ook van
de Uithof, op de Bosgouw.

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

Op de donderdag starten de kinderen in hun
eigen klas. Op deze dag gaan de kinderen aan de
slag met kunst en cultuur en lopen ze een
vossenjacht. U bent voor dit laatste gevraagd als
hulpouder mee te lopen. Heeft u zich nog niet
opgegeven, maar wilt u toch mee? Inschrijven
kan nog bij de leerkracht.
Vrijdag worden de verjaardagen van de
leerkrachten gevierd. Ook dit is in de eigen klas
van uw kind.
's Avonds is er een barbecue voor kinderen en
hun ouders. Dit met dank aan de ouderraad.
U bent van harte welkom om vanaf 17.00 uur tot
20.00 uur (tegen betaling) een vorkje mee te
prikken.

Winnaar Roald Dahlprijsvraag!
Met zijn prachtige gedicht heeft
Senna uit groep 7 de grote Roald
Dahl-prijsvraag gewonnen!
Deze jonge dichter mag volgend
schooljaar met de hele klas gratis
naar de film. Hoogstwaarschijnlijk is
dat de nieuwste film van De GVR van
Steven Spielberg die in juli dit jaar
naar de Nederlandse bioscopen
komt.

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Astrid
Puite, leerkracht groep 6b/8a.

Wij feliciteren Senna met deze leuke
prijs!

Bijlagen
U vindt in de bijlage informatie over:
- Basisschoolnet voor volgend jaar. De
diensten worden uitgebreid.
www.deflierefluiter.nl

4 juli
Leerlingen vrij

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

18 juli t/m 26
augustus
Zomervakantie

Workshops groep 3 t/m 8

Workshop
Kickboksen
Shiatsu
Spijkers/
houtbewerken
Tennis
Straatkunst
(ronde 1+2)
Broodtrommel
ontwerpen (ronde 3)

Ouder
Mike
?
Moeder
Volke
Vader
Senne
Hanneke
Hanneke

Bootcamp

Moeder Isa

Windsurfen

Vader Mika

Kettinkjes/armbandjes Moeder
maken
suus
Filmmontage op
telefoon
Mozaiek

Nienke
(moeder)
Oma
Kyshano

Zeepjes en haargel
maken
Haken

Celine

Djembe
Vriendschapsbandjes
vlechten (vanaf groep
6)

Renee
Dorota

Sleutelhangers
maken
Nagelstylen

Moeder
Lars
Sandra

Sieradendoosjes
maken

Tamara

Brood bakken

Moeder van
Hadas
Hanny/
Birgit
Carol
Moeder
Liselotte

Boetseren
Drummen op deuren
Armbandjes vlechten

Esther

Locatie
Gymzaal
Gymzaal
Schoolplein
Asveld op
grasveld
Asveld +
fietspad
Gang voor
groep 6/7
Grasveld
links van
asveld
Grasveld
achter
asveld
Gang voor
lokaal
Liesbeth
Lokaal
Laurie
Lokaal
Christine

Lokaal
Esther
Neo 1

Lokaal Anne

Lokaal
Nienke+

Lokaal
Liesbeth
Evt.
schoolplein
orthotheek
Teamkamer

Workshops groep 3 t/m 8
Drama

Muriel

Speellokaal

Hout zagen en
schilderen
Voorbereiding
donderdag
Kingen (spel)
Ronde 3
Kartonnen slippers
maken
Ronde 3:
Feestmaskers
Ronde 3:
Schilderen

Nienke

Gang voor
6/7
(ronde 1+2)

Lizzy
Mevr.
Hooier

schoolplein
Lokaal Jill

Amanda

Lokaal
Simone
Lokaal Ilja/
Marije

Trijnie

Workshops woensdag 6 juli 2016
Groep 1/2
Workshop
Ouder
Kartonnen
Mevr. Hooijer
slippers maken
Feestmaskers Amanda
Schilderen

Trijnie

Begarentaal

Saskia

Cupcakes
versieren

Leonie

Locatie
Groep ½ A
(Jill)
Groep ½ B
(Simone)
½c
(Ilja/Marije)
Groep 5a
(Ellen/ Tessa)
Middenruimte

Cupcakes
maken
Feestknutsel/
strijkkralen

Christine

Middenruimte

Lkr ½

Lokaal Bianca



Vanaf 1 juli aanstaande is het nieuwe platform van Basisschoolnet beschikbaar dat na de fusie tussen
Basisschoolnet en digiDUIF verder gaat onder de naam digiDUIF. Niet alleen is de opzet veranderd en
verbeterd, er is ook een aantal functies en mogelijkheden toegevoegd. In eerste instantie is de
nieuwe omgeving beschikbaar voor uw school zodat deze de inrichting kan doen en in de weken die
volgen kunt u ook de omzetting van uw account doen. Onderstaand vast een wat meer informatie
waarbij we met betrekking tot het laatste punt voor de komende periode uw aandacht vragen.

Volledig nieuwe opbouw
Directe toegankelijkheid van informatie wordt steeds belangrijker. Ons nieuwe platform zorgt ervoor
dat u snel inzicht krijgt in de beschikbare informatie en direct toegang heeft tot de functies die actie
vragen zoals formulieren, inschrijvingen voor oudergesprekken etc. Het dashboard geeft de
belangrijkste activiteiten weer, waarbij via het overzichtelijke menu aanvullende zaken gevonden
kunnen worden. Door herkenbare iconen, het gebruik van grafische elementen zoals profielfoto’s en
de consistente opbouw van functies kunt u direct aan de slag!

digiDUIF app voor mobiel en tablet
Mobiele telefoons en tablets zijn niet meer weg te denken als communicatiemiddel. U kunt onze app
gebruiken (te vinden in de stores onder de naam digiDUIF) om direct en altijd geïnformeerd te zijn
over nieuws en activiteiten op school. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows Phone
en maakt gebruik van zogenaamde push notificaties waardoor u altijd weet wanneer er berichten
van de school zijn.

Overstappen naar het nieuwe platform
Overstappen naar ons nieuwe platform is simpel: u logt in op uw account bij Basisschoolnet en volgt
de aanwijzingen in het scherm. Geregeld wordt dat, na uw toestemming, er een nieuw profiel in
digiDUIF wordt gemaakt. U wordt gevraagd de gegevens te controleren en eventueel aan te passen
of aan te vullen. Wij proberen zoveel mogelijk gegevens zo goed mogelijk over te nemen, maar
controle blijft belangrijk!

