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De neogroepen werken met het
thema ‘ontdekkers en uitvinders’.

Schoolfruit
1. Waspeen
2. Appel
3. Galia meloen

Schoolreisjes en Kamp
De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 gaan dit
schooljaar nog op schoolreisje. De leerlingen van
groep 8 gaan op kamp.
Voor de begeleiding bij de schoolreisjes zal de
leerkracht ouders uitnodigen. Hierbij wordt per
groep en per bestemming van het schoolreisje
een inschatting gemaakt van hoeveel ouders
nodig zijn voor de begeleiding. De leerkracht
informeert de ouders van een groep circa 1
week voor het schoolreisje over de bestemming.

Schoolvoetbal
In de bijlage vindt u een overzicht
van de speeldata van het
schoolvoetbaltoernooi 2017.
De teamindelingen en het
programma van de dagen volgen zo
snel mogelijk.

De kosten die verbonden zijn aan de excursies
voor dit schooljaar:
Schoolreisje groep 3 t/m 7:
€ 27,50
Kamp groep 8:
€ 70,00

13 febr
AJSO 5/6
20 t/m 24 febr.
Vakantie
27 febr
Studiedag
leerlingen vrij

De betaling van het schoolreisje of kamp kunt u
voldoen op NL71INGB0001907896 t.n.v. ASG
inz. De Flierefluiter, onder vermelding van
“Schoolreisje” of “Kamp” en de voor- en
achternaam van uw kind en de groep waarin
hij/zij zit.
Wij realiseren ons dat het niet voor alle ouders
makkelijk is om in 1 keer deze bedragen over te
maken. De mogelijk is er altijd om in delen te
betalen. Het totale bedrag dient dan wel een
week voor het schoolreisje/kamp op onze
rekening te staan. In incidentele gevallen kan er
ook altijd contant betaald worden. Dit loopt dan
via de administratie van de school, dus bij juf
Karin.

De Thema’s
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 werken de
komende periode aan het thema ‘ridders en
kastelen’.
De groepen 7 en 8 werken aan de ‘industriele
revolutie’.
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Planning speeldata schoolvoetbal 2017

2017

Categorie

datum

Kalenderweek

woensdag 22 februari 17

8

VJV

Voorjaarsvakantie

VR1

Jongens 7/8

woensdag 1 maart 17

9

VR2

Jongens 7/8

woensdag 8 maart 17

10

VR3

Meisjes 7/8

woensdag 15 maart 17

11

VR4

Meisjes 7/8

woensdag 22 maart 17

12

VR5

J5/6 + M5/6

woensdag 29 maart 17

13

INHL

Inhalen bij afgelastingen

woensdag 5 april 17

14

VrFin

Finale per vereniging

woensdag 12 april 17

15

Inhalen bij afgelastingen

woensdag 19 april 17

16

Meivakantie

woensdag 26 april 17

17

woensdag 3 mei 17

18

woensdag 10 mei 17

19

MVK
MVK
FINALE

FINALE ALMERE

KNVB
KNVB
KNVB

De genoemde data zijn op basis van het aantal inschrijvingen van voorgaande jaren. Als
er veel meer/minder teams meedoen, worden de speeldagen per categorie aangepast.
Er wordt gespeeld bij
FCA =
FC Almere in Almere Haven (Marken)
Geel gearceerde velden, worden niet door Schoolvoetbal Almere georganiseerd, maar
door de KNVB. De 4 winnaars van Almere ontvangen de contactgegevens van de
organisatie van Finale regio “Centraal”, van hen ontvangt u verdere informatie over een
nog door de KNVB nader te bepalen woensdag middag.

