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Oefenen met rekenen werkt!
Elke dag oefenen met tempo rekenen en lezen maakt
het verschil! Op 8 mei hebben wij opnieuw in de
groepen 3 t/m 8 een tempotoets rekenen afgenomen.
Bijna twee derde van de kinderen is vooruit gegaan!
Op school gaan wij fanatiek door met extra inzetten op
het automatiseren, maar wij kunnen uw hulp goed
gebruiken. Wij vragen u om vooral samen met de
kinderen te blijven oefenen op het tempo. Wij zeggen
wel eens: als wij je ‘s nachts zouden wakker maken en
een som zouden vragen moet je die gelijk kunnen
beantwoorden.

Speellokaal
Deze week hebben de kleuters voor het eerst kunnen
gymmen op de nieuwe kleutergymtoestellen in het
speellokaal. Voor de kleuters is dit echt fantastisch.

Glijbaan en duikelrek buiten
Deze week is er een groot hek om de glijbaan buiten
gezet. De gemeente berichtte ons dat de
speeltoestellen buiten gerepareerd of vervangen
moeten worden. De toestellen buiten zijn eigendom
van de gemeente Almere.
We hopen dan ook dat er snel actie wordt
ondernomen.

Juf Christine gaat trouwen!
Op vrijdag 2 juni treedt juf Christine in het huwelijk.
Wij wensen hen beide een hele mooie dag en veel
geluk samen!

Nieuwe digiborden
Deze week zijn er diverse digiborden vervangen. De
nieuwe borden bieden weer nieuwe mogelijkheden.
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Voor het volgende schooljaar
staan de andere borden die in
vervanging staan op de
planning. Voor drie
kleutergroepen die nu samen
met het verrijdbare bord
werken, staat ook voor het
volgende jaar een eigen bord
op het lijstje. Alleen juf Lies en
juf Jill hebben geluk want zij
hebben al een nieuw bord.

Meer ICT nieuws
Als de kinderen vrij zijn in de
juni/pinsterweek gaan wij over
op andere computers en
worden onze mail adressen
gewijzigd.
Dit kan de eerste tijd wat
ongemakken met zich mee
brengen. Wij kunnen hier
helaas niks aan veranderen en
hopen dan ook op uw begrip.

Schoolvoetbal
Het is komende woensdag de
beurt aan de kinderen van
groep 2. U kunt het
programma vinden via:
www.fcalmereschoolvoetbal.nl

Nieuws van de
Ouderraad
Ik ben Ashnie Selhi, moeder
van Jeevan(6) en Param(4).
Sinds het schooljaar
2016/2017 zit ik in de
Ouderraad.
Ik ben Romy Koopman en zit
sinds 2016/2017 bij de
Ouderraad en ben de moeder
van Hugo(4) en Marit(3).
Samen zijn wij de nieuwe
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penningmeesters van de Ouderraad.
Wat doet de ouderraad?
De Ouderraad zet zich, in samenwerking met het team
van leerkrachten, in voor allerlei activiteiten in en
rondom school. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld
het sinterklaasfeest, kerst, de avond vierdaagse,
sportevenementen en diverse overige projecten.

22 en 23 mei
Schoolfotograaf

Waar doen wij dit allemaal van?
Van uw ouderbijdrage bekostigt de Ouderraad allerlei
extra’s op school, waarvoor binnen het normale
schoolbudget geen geld is.
Dit schooljaar hebben we bijvoorbeeld een financiële
bijdrage geleverd aan de cadeautjes en versiering voor
het sinterklaas- en kerstfeest, het riddertoernooi, een
springkussen voor de koningsspelen en een nieuwe
vlag voor de school.

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

Wij zullen u op regelmatige basis via de nieuwsbrief op
de hoogte houden van wat wij met uw ouderbijdrage
doen.
Hebt u misschien een idee, opmerking of wilt u zich
aanmelden voor de Ouderraad? Stuur dan een e-mail
naar or@flierefluiter.asg-almere.nl.
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