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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.

Schoolfruit
1. Radijs
2. Banaan
3. Appel

De leerkracht informeert de ouders
van een groep circa 1 week voor het
schoolreisje over de bestemming.
Avondvierdaagse
Van 29 mei t/m 1 juni is de avondvierdaagse
gepland.
Van maandag 3 april t/m donderdag 13 april kan
je je weer inschrijven voor de avondvierdaagse!
Inschrijfformulieren zijn maandag apart
verstuurd via digiduif.
Let op! Na 13 april kan de OR geen
inschrijvingen meer verwerken.

14 t/m 17 april
Paasvrij
Paasvrij
Vrijdag 14 april en maandag 17 april
hebben we een heel klein
paasvakantietje. Fijne paasdagen!

Koningsspelen en ontbijt
Vrijdag 21 april hebben de groepen 1
t/m 4 in de ochtend koningsspelen.
De kinderen mogen die ochtend in
makkelijke kleding(trainingsbroek,
vestje) naar school komen. Een 10uurtje wordt door de school
verzorgd.

Schoolreisjes en Kamp
De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 gaan dit
schooljaar op schoolreisje. De leerlingen van
groep 8 gaan op kamp. Ondertussen hebben al
veel ouders betaald. Voor degene die het nog op
het ‘to do lijstje’ heeft staan, nogmaals het
volgende bericht:

Diezelfde ochtend is er voor de
groepen 1 t/m 8 een lente-ontbijt.
Dat wordt smullen!

De kosten die verbonden zijn aan de excursies
zijn voor dit schooljaar:



Schoolreisje groep 3 t/m 7:
Kamp groep 8:

€ 27,50
€ 70,00

De groepen 5 t/m 7 hebben hun
sportdag op donderdag 1 juni in de
Topsporthal.

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.

Schoolvoetbal
Op de laatste bladzijde vindt u het
speelschema voor komende
woensdag, voor de jongens van
groep 7/8.

Wij realiseren ons dat het niet voor alle ouders
even makkelijk is om in één 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 contant betaald worden. Dit loopt
dan via de administratie van de school. Dus bij
juf Karin.
www.deflierefluiter.nl

Schoolfrisbee
Woensdag 10 mei organiseert de
vereniging U13 Almere Spinners een
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18 en 19 april
Centrale
Eindtoets Toets
IEP
21 april
Koningsspelen
Groepen
1 t/m 4
24 t/m 28 april
meivakantie
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schoolfrisbeetoernooi voor de groepen 6 t/m 8.
Vindt uw kind het leuk om kennis te maken met
een nieuwe sport? Uw kind kan zich tot 21 april
inschrijven bij de leerkracht.

Muzikale expositie op De Flierefluiter
De kinderen uit de Neo klassen hebben tijdens
de muzieklessen kennis gemaakt met de muziek
van Moessorgski’s schilderijententoonstelling.
Deze componist uit de 19e eeuw heeft zich laten
inspireren door schilderijen van een bevriend
kunstenaar en heeft daar muziek bij geschreven.
De kinderen hebben dit proces andersom
gedaan en schilderijen bij muziek gemaakt.

14 t/m 17 april
Paasvrij
18 en 19 april
Centrale
Eindtoets Toets
IEP

Een heuse expositie met deze schilderijen van
de kinderen is dinsdag t/m donderdag te
bezichtigen in de middenruimte. Als u uw
telefoon met QR-scanner meeneemt, kunt u ook
de muziek en een toelichting van de kinderen
beluisteren!!

21 april
Koningsspelen
Groepen
1 t/m 4
24 t/m 28 april
meivakantie

Geïnteresseerd geraakt? Kijk op de volgende link
met Moessorgski’s muziek:
https://www.youtube.com/watch?v=kkC3chi_ys
w

www.deflierefluiter.nl
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Almere scholenvoetbaltoernooi 2017
FC Almere
12 april maart 2017
CATEGORIE: Jongens 7/8
14:00 Omnibus 4 - Flierefluiter 1
15:00 Sterrensch. de Ruimte - Flierefluiter 1
16:00 Flierefluiter 1 - Loofhut

14 t/m 17 april
Paasvrij

Jongens 7/8
18 en 19 april
Centrale
Eindtoets Toets
IEP

14:30 Flierefluiter 2 - Letterland 2
15:30 Flierefluiter 2 - Achtbaan
16:30 Omnibus 5 - Flierefluiter 2

21 april
Koningsspelen
Groepen
1 t/m 4

Jongens 7/8
14:00 Flierefluiter 3 - Klaverweide
15:00 Letterland 1 - Flierefluiter 3
16:00 Flierefluiter 3 - Omnibus 6

24 t/m 28 april
meivakantie

Jongens gr 8 JD1
Flierefluiter 1
Gino Helfensteijn
Yannick Albers
Rover Boke
Max de Jong
Max Wiggers
Miguel Leysner
Thijn v Geene
Lars Herbert
Lars Veenendaal
Lucas Slob
Raymond Sardjoe
Roberto Torremocha

Jongens gr 7 JD2
Flierefluiter 2
Thomas Dikstaal
Tom Zwaan
Laurens Weber
Sky Wooton
Owen Loots
Thijmen Kleijne
Jeroen v Rossum
Sietse v Dijk
Dean Pichel
Thomas Albers
Tim Karssen
Safouane Amlal

www.deflierefluiter.nl

Jongens 7b/ Neo JD
3 Flierefluiter 3
Samuel Blesing
Bram Meivogel
Jordy Versteeg
Raf Drijgers
Kuzey Gorsey
Colin Koster
Daiske Tahara
Mees Wepner
Arne Veldman
Milan Bergsma
Kai Slothouber
Volke vd Wilgen
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