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Kijkmiddag “Raar maar waar”
“Raar maar waar!” was het motto van de
Kinderboekenweek 2015. De middag stond in het
teken van natuur, wetenschap en techniek.
De kijkmiddag werd druk bezocht door ouders, opa’s
en oma’s en leerlingen. De leerlingen lieten trots hun
werk zien en zongen liedjes over het thema. Het was
een gezellige middag.

Vanuit de werkgroep Burgerschap:
Voor de werkgroep Ouderpartnerschapsteam zijn we
op zoek naar ouders die mee willen denken. Op 21
oktober 2014 zijn, tijdens een wensen en
verwachtingenavond met ouders en leerkrachten,
verschillende punten naar voren gekomen. Dit
schooljaar gaan we verder met het uitwerken van
onder andere deze ideeën. We bespreken en denken
na over allerlei onderwerpen die betrekking hebben
tot onze school. In ons team bedenken we activiteiten
om ouders meer te betrekken bij de activiteiten van de
klas en de school. Een voorbeeld van ons initiatief zijn
de omkeergesprekken die wij recentelijk hebben
gehouden. Het zou fijn zijn als uit iedere
leeftijdscategorie (vanaf groep 1 t/m8) een
afgevaardigde deelneemt aan het team.
De vergaderingen vindenplaats op woensdag in de
middag.
Lijkt het u leuk om een actieve bijdrage te leveren aan
deze werkgroep? Geeft u zich dan zo snel mogelijk op
door een email te sturen naar
d.blach@flierefluiter.asg-almere.nl of neem
persoonlijk contact op met één van de juffen: Liesbeth
(gr.7a), Laurie(gr.7b), Anna (gr.8c) of Dorota (gr.5b).
U kunt ook kiezen om gewoon te komen kijken bij de
komende bijeenkomst op 28-10 om 13.00 uur op de
Uithof.
“Ouders zijn een expert op het gebied van hun kind, de
school is een expert op het gebied van het onderwijs.
En ergens in het midden ontmoeten we elkaar”
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Playground Haven.
Bijgevoegd bij de nieuwsbrief
het vakantie programma van
Playground Haven en het
basketbalaanbod van de
Pioneers. Uiteraard is
deelname aan alle activiteiten
gratis!
19 t/m 23 okt.
Herfstvakantie
Sciandri sport
Almere –haven
Bijgevoegd bij de nieuwsbrief
de sport en spel
mogelijkheden in de
herfstvakantie

Schoolfruit.
Gedurende schooljaar 20152016 doet onze school weer
mee met het EU-Schoolfruiten groenteprogramma. Door
EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om
verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook
gezellig!
De kinderen krijgen op drie
vaste dagen in de week
gedurende eenentwintig
weken een portie groente of
fruit uitgereikt tijdens het 10uurtje om gezamenlijk in de
klas op te eten. De school start
hiermee in week 45 (2-6
november 2015) en het
project loopt t/m week 17 (1822 april 2016).
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