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Meer Muziek In De KLas
Twee groepen van onze
school, groep 5A van juf
Dorota en Neo 2 van juf
Marissa doen mee met de
wedstrijd Meer Muziek In
De Klas!
De kinderen hebben een muzikale act ingestudeerd ,
opgenomen en ingestuurd. Zij gaan de strijd met elkaar
aan binnen hun eigen provincie. Per provincie gaan
drie klassen door naar het nieuwe familieprogramma
van AVROTROS Lang Leve de Muziek Show,
gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro.
De twaalf winnaars van de shows krijgen de ultieme
hoofdprijs: met de allergrootste schoolband optreden
voor Koningin Máxima tijdens Het Kerst Muziekgala
2017.

Bucketdrumming voor de middenbouw
Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van
slagwerker Wouter van Zanten. Hij heeft de leerlingen
van de groepen 5 en 6 een uur lang drumles gegeven
op wel heel bijzonder materiaal: Met drumstokken
(dat wel) speelden de kinderen op vuilnisbakken, en
andere plastic tonnen van allerlei formaat. De hele
school heeft er van mee kunnen genieten, kwam nier
alleen door het aantal decibels maar ook door het
plezier dat er van af straalde!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op
maandag 22 mei en op
dinsdagochtend 23 mei op de
Bosgouw. Alle broertjes en
zusjes die op school zitten
worden op de foto gezet. Dit
regelen wij intern
Voor de broertjes/zusje die
nog niet op school zitten is er
de mogelijkheid van 15.15 tot
16.00 uur op de foto te gaan
en op dinsdagochtend van
8.00 tot 8.30. De intekenlijst
wordt vrijdag 19 mei
opgehangen.
Via digiduif hoort u van de
leerkracht op welke dag uw
kind en groep gefotografeerd
worden.

Centrale Eindtoets IEP
Voor 19 mei hopen wij de
leerlingrapporten van de IEP te
hebben ontvangen. Zodra
deze binnen zijn zullen wij
zorgen dat de leerlingen van
de groepen 8 dit mee naar
huis krijgen. Wel weten wij de
voorlopige resultaten op
schoolniveau. Dit geeft de
indicatie dat deze net boven
het landelijk gemiddelde
liggen.

Scholierenfrisbeetoernooi
Afgelopen woensdag was het
eerste Almeerse
scholierenfrisbeetoernooi. Van
de 7 teams, waren er 4 teams
van de Flierefluiter!
Het was een geslaagde middag
met mooi weer.

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

16 mei
MR
17 mei
Handbal
groep 3 t/m 8
22 en 23 mei
Schoolfotograaf
25 en 26 mei
Hemelvaart en
vrijdag vrij
27 mei
Kidstriatlon
29 mei t/m 1
juni
Avond4daagse
1 juni
Sportdag
groep 5 t/m 7
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Mochten er meer kinderen zijn die de sport willen
proberen:
Iedere donderdagavond van half 7 tot kwart voor 8 is
er training op de velden bij Almere City.

16 mei
MR
17 mei
Handbal
groep 3 t/m 8
22 en 23 mei
Schoolfotograaf

Cool to be Fit
Zie de bijlage.

25 en 26 mei
Hemelvaart en
vrijdag vrij
27 mei
Kidstriatlon
29 mei t/m 1
juni
Avond4daagse

Schoolhandbal
Aanstaande woensdag is het jaarlijkse schoolhandbal
toernooi.
U heeft het programma en de teamindeling via Digiduif
ontvangen.

1 juni
Sportdag
groep 5 t/m 7

Schoolvoetbal
Het is komende woensdag de beurt aan de kinderen
van groep 3. U kunt het programma vinden via:
www.fcalmere-schoolvoetbal.nl
Op woensdag 24 mei zijn als laatste de kinderen uit
groep 2 aan de beurt.

Duin triatlon
Afgelopen woensdag hebben de geïnteresseerde
leerlingen een presentatie gehad over de Duin triatlon
van zaterdag 27 mei.
Wilt uw kind meedoen? Aanmelden kan vanaf nu bij
meester Theo. De aanmelding is pas geldig als u het
inschrijfgeld betaald heeft.
www.deflierefluiter.nl
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Roer om voor zowel kinderen als ouders
Basisschoolkinderen in Almere-Haven gaan overgewicht te lijf
Begin juni gaan wij van start!

Wij zijn verheugd en trots te mogen mededelen dat wij het sportimpuls project “ Weer lekker in je vel
met sport en spel” gaan uitvoeren in Almere Haven.
Slim Fysio Sport is een sportclub exclusief voor kinderen van 4 t/m 17 jaar met overgewicht. Met dit
project creëren wij samen met alle samenwerkingspartners (sportaanbieders, sportverenigingen,
Jeugdsportfonds Almere, huisartsen, 4 VO scholen, 5 basisscholen 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.
Wilt u samen met uw kind op een leuke en verantwoorde manier aan zijn of haar gewicht werken?
Geef je dan nu op!
De voordelen op een rij:
-

Begeleiding door kinderfysiotherapeut, diëtist, orthopedagoog en sportinstructeurs
Een eigen map en app om alles in bij te houden
Alleen een eigen bijdrage van € 5,- euro per maand
De eigen bijdrage kan door het Jeugdsportfonds vergoed worden
Er worden leuke activiteiten georganiseerd zoals Bounz en Sec Survival
Een leuk en afwisselend programma voor kinderen waar plezier voorop staat.
ook de ouders krijgen informatie en begeleiding hoe ze hun kind het best kunnen ondersteunen.

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en
bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op
schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met
de individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers:
- ouderparticipatie - beweging - voeding en voedingsgewoonten - gedragsverandering
Grote kracht van het programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, orthopedagoog,
kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder
als kind op een positieve manier begeleid in het traject.
036-8801191 / 06-52677732 / suzanne@slimfysio.nl
contactpersoon: Suzanne Walrave
Begin juni gaan wij van start! Dus geef je nu op

