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Voor de groepen 1/2 geldt dat u
aanwezig kunt zijn bij een
kringactiviteit en aansluitend een
werkje maakt met uw kind.
Ouders in de klas
Bij deze willen wij ouders uitnodigen om dit
schooljaar een kijkje te komen nemen bij één
van onze WO lessen.
Wij werken tijdens de lessen van aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur volgens de principes van
meervoudige intelligentie.
Wij gebruiken de methode van Vierkeerwijzer.
Bij elk thema worden de kinderen
ondergedompeld in een onderwerp en
verwachten wij dat zij aan het eind van een
thema 3 tot 5 vragen(doelen) kunnen
beantwoorden.
De kinderen krijgen eerst lessen van de juf of
meester. De leerkracht vertelt, legt uit, leest
voor en laat dingen zien enz. Daarna zijn de
kinderen aan de beurt. Tijdens de werklessen
gaan de kinderen op onderzoek uit om achter de
antwoorden van de vragen te komen.
De rol van de leerkracht is dan anders.
De leerkracht heeft hier meer een coachende rol
en zal vooral verdiepingsvragen stellen.
De kinderen hebben een keuze uit verschillende
opdrachten. Deze opdrachten sluiten aan bij een
bepaalde intelligentie/leerstijl.

Ouderbijdrage
De bijdrage meter voor de vrijwillige
ouderbijdrage neemt toe. Op dit
moment hebben wij voor 181
kinderen de bijdrage mogen
ontvangen. We zitten nog niet op de
helft. Helpt u ons dit mogelijk te
maken?
De vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2016-2017 bedraagt, net
zoals de voorafgaande jaren, voor
het eerste kind €32,50, voor het
tweede kind €30,00 en voor elk
volgend kind €27,50. De betaling van
de ouderbijdrage kunt u door middel
van een overschrijving voldoen.
A-team : NL77INGB000 1994118
t.n.v. Ouderraad obs de Flierefluiter
Almere. Onder vermelding van
“Ouderbijdrage” en de voor- en
achternaam van uw kind en de
groep waarin hij/zij zit.

Het uitleggen van onze werkwijze wordt een
stuk helderder als u komt kijken in de klas! Door
samen met de kinderen aan het werk te gaan,
ervaart u hoe het is om op deze manier te leren.
U bent actief bezig met uw kind/groepje. Zijn ze
bezig met het schrijven van een gedicht over
Karel de Grote, dan doet u dat ook. Werken zij
aan het bouwen van een V.O.C. schip, dan doet
u dat ook.
Inmiddels hangen de intekenlijsten bij de deur
van de klas.
Elke ouder krijgt de mogelijkheid om 1x per jaar
te komen kijken. Dit kan bij een van de 3
thema’s waarbij de hele school aan hetzelfde
overkoepelende thema werkt.

Ouderpartnerschapsteam
Het is inmiddels 3 jaar geleden dat er
tijdens een thema-avond voor
ouders en leerkrachten een
ouderpartnerschapsteam is
opgericht. In dit partnerschapsteam
komen punten naar voren waar
school en ouders graag samen aan
willen werken om het onderwijs op
de Flierefluiter verder te verbeteren.
Ook dit schooljaar gaan wij verder
met deze werkgroep. Hiervoor
hebben wij extra ouders nodig.
Het zou mooi zijn als van elke
basisschoolleeftijd van de kinderen
een ouder vertegenwoordigd is.

Bovenstaande geldt voor de groepen 3 t/m 8.
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De vergaderingen staan gepland op
woensdagmiddagen.
Lijkt het u leuk om een actieve bijdrage te
leveren aan deze werkgroep? Geeft u zich dan zo
snel mogelijk op door een email te sturen naar
d.blach@flierefluiter.asg-almere.nl of neem
persoonlijk contact op met één van de juffen:
Annick, Anne of Dorota.
U kunt er ook voor kiezen om de komende
bijeenkomst op het hoofdgebouw ( lokaal gr.5a)
bij te wonen op 2-11 om 13.00 uur.

Ouderbijdrage

Theatermiddag
Op vrijdag 11 november hebben de
kleutergroepen 1/2 B en 1/2C
een theaterochtend. Ouders zullen via de
leerkrachten van deze groepen een uitnodiging
ontvangen via DigiDuif.

Knutsel Sint
2 november
voor ouders!
Theater
Ochtend
11 november
1/2 B en C

Sintcommissie
Aanstaande woensdag, 2 november, vindt de
knutselochtend voor het grote Sinterklaasfeest
plaats. Fijn dat al veel ouders hebben
aangegeven te komen helpen!
Wilt u ook nog komen helpen met knutselen? U
kunt zich inschrijven op de lijst bij het lokaal van
uw kind.

School
Versieren
11 november
13.15

Mocht u thuis voor ons een mooi Sinterklaasschilderij willen maken, geef dit dan aan bij de
leerkracht van uw kind. U kunt dan aanstaande
vrijdag, 4 november, op school een doek
ophalen waarop u thuis kunt schilderen.
Met zijn allen maken we er een mooi versierde
school van!

Schoen zetten
30 november
Leerlingen vrije
14 november
Sint op school
5 december
continu rooster
tot 14.00 uur
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