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Wie voor welke groep komt
zullen we volgende week in
het Flierefluiternieuws na de
MR vergadering mededelen.
Leerlingen zijn maandag 26 juni vrij!

Meer muziek in de
klas
Groep 5a van de Flierefluiter
ging vanuit school met de bus
naar het treinstation. Daar
stapten we op de trein naar
Utrecht.
Toen we er waren hebben we
gegeten en toen zijn we naar
boven gegaan. Daar hebben
we gewacht en later stonden
we backstage. Toen gingen
we even wachten en toen
mochten we het liedje “lente”
zingen.
Het was best spannend maar
toch ook leuk.
Daarna hebben we even wat
gedronken en toen zijn we
op de tribune gaan zitten en
hebben we gekeken naar de
andere kinderen. Toen we
klaar waren kregen we nog
een tasje met wat eten en
drinken.
Daarna gingen we weer naar
het treinstation en we gingen
weer terug naar Almere. We
moesten nog 1 keer met de
bus. We vonden het allemaal
wel leuk dat we terug waren
maar bij “Meer muziek in de
klas” was het ook super
leuk!

Staking 27 juni 2017
Op dinsdag 27 juni zullen onze deuren om 9.15 uur
open gaan op beide locaties. De lessen starten dan om
9.30 uur.
De leerkrachten zullen het uur werk onderbreking
besteden aan een werkontbijtoverleg.

Schoolreisjes
Vrijdag 30 juni gaan de groepen 3, 4 en neo 1 naar
Linnaeushof. De groepen 5/6/7 gaan naar Hellendoorn.
Hellendoorn is mogelijk gemaakt doordat juf Astrid een
prijs heeft gewonnen tijdens de Nationale Onderwijs
Tentoonstelling in januari. Door deze prijs is het
mogelijk om de kosten gelijk te houden en de groepen
5/6/7 de gelegenheid te geven naar Hellendoorn te
gaan.

Zomer op de Flierefluiter
Deze week was het lekker warm weer. Tijdens periodes
van warmte is het van groot belang dat u ’s morgens
de kinderen insmeert ter bescherming tegen de zon en
ook zonnecreme meegeven is een prima optie. De
kinderen drinken in alle groepen water al naar
behoefte. Ons lesprogramma loopt echter wel door en
natuurlijk houden wij rekening met de huidige
weersomstandigheden.

Formatie volgend jaar
Het volgende jaar zullen wij weer vier groepen 1/2,
twee groepen 3, twee groepen 4, één groep 5, één
groep 5/6 , één groep 6, twee neo groepen, één groep
7, één groep 7/8 en één groep 8 hebben.
De groepen 5, 5/6 en 6 zullen op de Uithof les krijgen.
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