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Sinterklaas en het avontuur
met Jan Klaassen
Afgelopen dinsdag hebben de
leerlingen van groep 1 t/m 4 twee
korte poppenkastvoorstellingen
gezien.
Omdat alle pieten ziek zijn, zal Jan
Klaassen Sinterklaas een handje
helpen. Maar o nee! Jan Klaassen
valt in slaap en het cadeautje van
Isabella wordt gestolen. Gelukkig
weet agent speurneus alles op alles
te zetten om het cadeautje weer
terug te vinden.
Schimmeltje is verliefd!
Sinterklaas is van plan om die avond
met zijn schimmel over de daken
cadeautjes weg te brengen. Maar
waar hij ook zoekt, Schimmeltje is
nergens te vinden…. Een spannend
avontuur over Sinterklaas en zijn
trouwe paard!

5 december Sinterklaas
Maandag 5 december vieren wij het grote feest
van Sinterklaas. We hebben dan een
continurooster tot 14.00 uur. Alle groepen
starten op het hoofdgebouw. De groepen van
de Uithof sluiten de dag af op de Uithof.
De kinderen hoeven die dag geen tien-uurtje
mee, dit krijgen ze van school. Een
lunchpakketje moet wel meegenomen worden.
Wij kijken al uit naar deze feestdag!

Vervanging bij ziekte of zwangerschap
Dinsdag was het in het nieuws hoe moeilijk het
is om vervanging te krijgen bij afwezigheid van
de eigen leerkracht. Tot nu toe lukt het ons
gelukkig nog steeds om door intern te schuiven,
extra inzet van collega’s en gebruik te maken
van vervanging onze groepen te kunnen
bemannen. Natuurlijk is het soms voor de
kinderen even wennen.
Zo werkt juf Rebekka twee dagen extra, heeft juf
Ankie één dag een groep naast haar Ib-werk,
schuiven meester Dylan, juf Katja, juf Christine
en juf Fatima in hun werkdagen én hebben we
invallers naast juf Tessa op de dagen van juf
Ellen. Juf Marije gaat op zwangerschapsverlof
vanaf 7 december en juf Jill komt op 9 januari
weer terug. Pff, snapt u het nog? U begrijpt, wij
puzzelen wat af en doen samen ons best. Ik ben
dan ook meer dan trots op ons team die door
gezamenlijke inspanning dit, tot nu toe, voor
elkaar heeft gekregen!

Voor meer informatie over deze
poppenspeelster:
www.lisettevangemert.nl
De kinderen hebben ervan genoten
en enorm meegeleefd, gelachen,
geroepen en ook ademloos zitten
kijken!
Schoolfruit komende week:
1. Mandarijn
2. Appel
3. Ananas

Ouderbijdrage
Onze meter is iets gestegen. Op dit
moment hebben wij voor 225
kinderen de bijdrage mogen
ontvangen.

NEO 2 en Serious Request.
De leerlingen van de Neo 2 groep hebben een
serieus bericht bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Prachtige actie en ze hopen op veel respons.

Gezocht: hulpouder voor onze
bibliotheek op de vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 9.15 uur.

Bollen wol en katoen gezocht
Wie heeft er nog bollen wol of katoen over? Wij
kunnen dit goed gebruiken voor onze
activiteiten.
www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl
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Kleuters
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Kerstdiner
Tijdens het kerstdiner van donderdag 22
december hanteren wij verschillende tijden voor
de kleutergroepen, groepen van de Bosgouw en
de groepen op de Uithof.
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NEO 2 KOMT IN ACTIE!!!!
NEO 2 komt in actie voor Serious Request. Het goede
doel is kinderen onder de 5 jaar met een longontsteking.
Jaarlijks sterven 900.000 kinderen hieraan.
Wij houden een sponsorloop op 14 december. Ook
houden wij een markt iedere ochtend van 8.15 uur tot
8.30 uur, vanaf 6 december tot en met 22 december.
Hier kunt u kerstkaarten kopen en nog veel meer leuks.
Kom langs!
We hebben ook een eigen website:
tinyurl.com/flierefluiterneo
Hier kunt u ook geld doneren voor
onze actie.

Help ons!!

