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mag meedoen. En het mooie is, alle lessen worden op of in
de buurt van de school gegeven!
Inschrijven kan via
www.sportiefalmere.nl
Lees snel verder wat de lessen
inhouden!
Er wordt les gegeven in 4 groepen:
KidsXtra (groep 3/4 en 5 t/m 8)
Gym+ (groep 3 t/m 5)
Sport+ (groep 6 t/m 8)
ASM Academy (groep 5/6 en 7/8)

To do lijstje: Ouderbijdrage
Onze meter staat helaas stil 
Op dit moment hebben wij voor 213 kinderen de
bijdrage mogen ontvangen. Dit zijn er twee meer
dan vorige week. Wij zouden het heel fijn vinden
om volgende week weer een stijging te kunnen
melden.

Ouderbijdrage

Bent u geïnteresseerd in extra
beweging voor uw kind of wilt u
informatie? Op de website van de
Flierefluiter staat een uitgebreide
bief over de beweeglessen.

Schoolfruit komende week:
1. Mandarijn
2. Waspeen
3. Peer

COOL 2B Fit:
Basisschoolkinderen in AlmereHaven gaan overgewicht te lijf met
het programma Cool 2B Fit “ Weer
lekker in je vel met sport&spel”.

2 december leerling vrije middag
Op vrijdag 2 december zijn de leerlingen de hele
middag vrij(vanaf 12:00 uur is er geen school).
De leerkrachten hebben studie- en werkmiddag.

SlimFysioSport en de basisscholen
zijn trots te mogen mededelen dat zij
het sportimpuls subsidie project
“Weer lekker in je vel met sport en
spel” voor de komende 2 jaar mogen
uitvoeren. Slim Fysio Sport is een
sportclub exclusief voor kinderen
overgewicht.
Met het project ‘'Weer lekker in je
vel met sport en spel'’ creëren wij
samen met alle
samenwerkingspartners
(sportaanbieders, sportverenigingen,
Jeugdsportfonds Almere, huisartsen,
4 VO scholen, 5 basisscholen, JOGG
en de GGD Flevoland) een
afwisselend beweegaanbod in
Almere Haven voor kinderen van 8
t/m 13 jaar met overgewicht of
obesitas. Voor en met het hele gezin:
Beweeg programma Cool2BFit.

5 december Sinterklaasfeest
Op 5 december vieren wij Sinterklaasfeest en
hebben wij een continu rooster.
De kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
Sportactiviteiten nogmaals onder uw aandacht
Vóór de grote vakantie hebben wij onderstaande
berichten in onze nieuwsbrief gehad. Mogelijk is
dit toen aan uw aandacht ontsnapt. Het Almere
Kenniscentrum Talent(AKT) heeft nog plek om
meer kinderen te laten bewegen. Hier dus
nogmaals deze oproep voor het AKT voor het
Almeerse project Cool2B Fit.

Sport en bewegen
Na Schoolse gym
Almere Kenniscentrum Talent (AKT)is gestart in
Almere Haven met gratis naschoolse gym- en
sportlessen voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Iedereen die graag meer of beter wil bewegen,
www.deflierefluiter.nl

Wilt u meer informatie, kijk dan even
op de Flierefluitersite onder
sport/brieven.
/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

Leerlingen
middag vrij
2 december
Schoen zetten
30 november
Sint op school
5 december
continu rooster
tot 14.00 uur
Kerst
activiteiten
december
versieren,
koor, musical,
diner ed.

