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Geslaagd
Juf Madelon heeft deze week haar master
opleiding als schoolleider afgerond. Na een studie
van drie jaar met daarin een versnelling van een
jaar kan ze haar studieboeken voor nu even
sluiten.
Wij feliciteren haar met dit prachtige resultaat!

Laatste twee weken voor
de zomervakantie
De komende twee weken
worden er allerlei activiteiten
georganiseerd die horen bij
het einde van een schooljaar.
We hebben een juffen- en
meestersdag voor alle groepen
op woensdag 12 juli. We
nemen helaas afscheid van
diverse collega’s en ook het
afscheid van onze groep 8
leerlingen staat voor de deur.

Meester Olivier heeft vorige week zijn
praktijkexamen in de groep positief afgerond.
Gefeliciteerd!

De diverse groepen besteden
ieder op eigen wijze aandacht
aan deze activiteiten.

Groep 5A door naar de Lang Leve de Muziek Show!
Groep 5 van juf Dorota heeft meegedaan met de
auditie van de organisatie MéérMuziekInDeKlas.
Tijdens deze audities gingen klassen 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, dat vanaf het najaar elke zaterdagavond
op NPO Zapp te zien is. De twaalf winnaars van de
shows krijgen de ultieme hoofdprijs: met de
allergrootste schoolband optreden voor Koningin
Máxima tijdens Het Kerst Muziekgala 2017.
Lied
Het lied dat ze zongen, “Lente is weer in het land”
(Tekst en muziek Chris Winsemius), werd prachtig in
canon gezongen en begeleid op schoolinstrumenten!
Daarbij werd het op toneel een ware performance
door de dans en acrobatiek erbij!
Impuls Muziekonderwijs
De Flierefluiter is dit jaar gestart met het verbeteren
van het muziekonderwijs. Zij maken gebruik van de
driejarige rijkssubsidie Impuls Muziekonderwijs.
Collage Almere is de samenwerkingspartner en levert
een muziekexpert in de persoon van Renée Weder, die
het team bijschoolt en coacht, meehelpt een
doorgaande leerlijn op te zetten voor muziek en
verbinding maakt met buitenschoolse
muziekactiviteiten.
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De groepen acht zijn net op
kamp geweest en zullen de
komende week druk zijn met
het oefenen voor hun
eindmusical.

De kinderen die in de groepen
drie komen gaan een uurtje
wennen bij de nieuwe
leerkracht. Voor de andere
groepen hebben wij geen
wen/doorschuif moment daar
dit organisatorisch zeer
complex wordt.
Gelukkig kennen de meeste
kinderen hun nieuwe juf of
meester al.
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12 juli
Juffen- en
meestersdag
19 juli
groep 6a
woensdag
om 8.30 uur
een "theater/
4xwijzer/
bedankochtend
"
21 juli
Leerlingen
middag vrij.
Start
zomervakantie.

