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Muzikale expositie op de
Flierefluiter verlengd tot 19 april
De kinderen uit de Neo klassen
hebben tijdens de muzieklessen
kennis gemaakt met de muziek van
Moessorgski’s schilderijententoonstelling.
Een heuse expositie met deze
schilderijen van de kinderen is tot
woensdag 19 april 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.

Groep 6/7 in actie
Enkele weken geleden hebben we op school
gewerkt aan het thema Ridders en Kastelen. Eén
van de opdrachten in groep 6/7 was om uit te
rekenen hoeveel het zou kosten om met de klas
naar het Muiderslot te gaan. Twee leerlingen
hebben dit uitgezocht en gepresenteerd aan de
klas. Deze was zó enthousiast dat de kinderen
allerlei ideeën bedachten om geld bij elkaar te
verzamelen. De kinderen hebben klusjes gedaan,
lege flessen verzameld, knutselwerkjes verkocht
en als klap op de vuurpijl hebben de leerlingen
vorige week vrijdag een lentemarkt
georganiseerd. Hierbij werden hapjes en
drankjes verkocht, haren gevlochten, nep
tattoos geplaatst, geschminkt en er is zelfs een
zelfgemaakt schilderij geveild. De lentemarkt
werd druk bezocht en het is groep 6/7 dan ook
gelukt om genoeg geld op te halen om naar het
Muiderslot te kunnen!

Teamuitje
Woensdagmiddag was het zover, ons
jaarlijkse teamuitje. Dit jaar stond
karten en lasergamen op het
programma en daarna lekker samen
tapas eten.

Centrale Eindtoets IEP
Dinsdag en woensdag gaan de
leerlingen van de groepen 8 de
Centrale Eind Toets maken. Dit jaar
voor het eerst de IEP in plaats van de
Cito eindtoets. De kinderen hebben
een paar weken geleden een
oefentoets gemaakt om te wennen
aan deze manier van toetsen.
Wij wensen alle kinderen veel
succes!

Schoolfruit
Helaas was afgelopen week de laatste week dat
wij schoolfruit mochten ontvangen.

Avondvierdaagse
Inschrijving op de Flierefluiter is gesloten!

De CET is een onafhankelijk tweede
toets instrument die scholen moeten
afnemen. Onze “gewone”Cito
leerlingvolg toetsen die alle
leerlingen twee keer per jaar in alle
klassen maken, is onze methode
onafhankelijke toetsing.

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

Paasweekend
Fijne en gezellige paasdagen
toegewenst namens ons allen.

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