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De Avond4daagse vanuit de OR
Maandag begint de Avond4daagse! Alle dagen zullen
we starten vanaf FC Almere (Oosterdreef 8) en ook
eindigen. Maandag, dinsdag en woensdag verzamelen
we om 17.45 uur en om 18.00 uur starten we met
lopen. Op donderdag verzamelen om 18.15 uur om
vervolgens om 18.30 uur te starten met lopen.
Donderdag zal de medaille uitreiking plaatsvinden op
school maar we gaan dus eerst naar FC Almere waar de
5 km eindigt en daarna naar school de medailles
ophalen.
De Uppie bandjes worden maandag ochtend in de klas
uitgedeeld aan de kinderen. Het is belangrijk dat uw
kind alle avonden het bandje draagt in verband met
het eten en drinken wat ze hiermee kunnen krijgen op
het rustpunt na ongeveer 2,5 kilometer.
Het is mogelijk om in de kleuren van de week te lopen
wanneer je dat leuk vindt, te weten:
Maandag: rood
Dinsdag: oranje
Woensdag: geel
Donderdag: Blauw

Schoolreisje groep 3 t/m 7:
€ 27,50
 Kamp groep 8:
€ 70,00
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.
Oproepje van de groepen 3
Wij zijn op zoek naar spelletjes
met letters en woorden. Heeft
u nog Mini Loco, Piccolo of
Maan Roos Vis spelletjes die u
niet gebruikt? Wij willen ze
heel graag gebruiken.

29 mei t/m 1
juni
Avond4daagse

5 t/m 9 juni
Leerlingenvrij
26 juni
Studiedag
leerlingen vrij
30 juni
Schoolreisje
Groep
3/4/5/6/7

Schoolreisje
Op 30 juni gaan we weer op schoolreisje. We hebben
al van veel ouders de bijdrage voor het schoolreisje
ontvangen maar missen ook nog bijdragen van diverse
kinderen. Als wij de bijdrage niet van te voren hebben
ontvangen op onze rekening, kunnen wij de kinderen
niet mee laten gaan op schoolreisje en dat vinden wij
erg jammer!
De kosten voor de excursies zijn:
/

27 mei
Kidstriatlon

1 juni
Sportdag
groep 5 t/m 7
continurooster
deze groepen

Sportdag groepen 5 t/m 7
Voor alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 is er op
donderdag 1 juni in de TopSporthal in Almere Poort
een sportdag. Die dag hebben wij voor deze groepen
een continu rooster. We stoppen om 14.00 uur in de
sporthal.
Van de leerkracht ontvangt u informatie over het halen
en brengen van uw kind.
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25 en 26 mei
Hemelvaart en
vrijdag vrij
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