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Vanaf 22 
januari 

Citotoetsen 
Afname  

 
2 februari 

Leerlingvrije 
dag  

 
12 februari 
Ochtend: 

schaaktoernooi 
 

Middag: 
leerlingen vrij  

 
 
 

Citotoetsen: herhaling  
Vanaf 22 januari zullen in alle groepen de citotoetsen 
weer afgenomen worden. In een periode van 2 á 3 
weken vindt vrijwel iedere dag een toets plaats. 
In die periode is het extra belangrijk dat de kinderen 
goed uitgerust zijn en ’s avonds op tijd naar bed gaan. 
Zo kunnen zij de volgende dag met optimale 
concentratie hun toetsen maken. 
Ook willen we u vragen rekening te houden met 
dokters- en tandartsafspraken. Wilt u deze, waar 
mogelijk, na schooltijd plannen óf pas aan het eind van 
de dag? Zo kunnen we samen zorgen voor optimale 
toets omstandigheden.  
 

Automatiseren 
Bent u thuis met uw kind(eren) ook nog zo fanatiek 
aan het oefenen met de plus-, min-, keer- en 
deelsommen? Wij wel hoor! 

 
 

Schoolfruit  
Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen we 
smullen van: 

- Meloen 
- Appel 
- Peer 

 
 
 

 

Schaaktoernooi 
Maandagochtend 12 februari 
hebben wij op school een 
schaaktoernooi. Uw kind 
moet kunnen schaken om 
deel te nemen. 
Denkt u eraan uw kind op te 
geven? Aanmelden kan via de 
eigen leerkracht, vóór 
woensdag 31 januari. 
 

 Voorstelling 
kleuters 
Afgelopen dinsdag hebben de 
kleuters een leuke voostelling 
gezien genaamd “De nacht 
wacht…”  van het 
theatergezelschap “ De 
Zingende Harp”.  
De kinderen hebben genoten 
van de voorstelling die ging 
over slapen en dromen met 
mooie muziek en geluiden. 
 
Ouderbijdrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
JGZ Almere 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief en 
een flyer van Jeugdgezondheidszorg Almere.  
 
Overblijf hulp gezocht 
Bijlage twee bevat een oproepje van de overblijf. 
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MET SPOED GEZOCHT ….  
 

 
…..ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN 

 
 
Ben jij, of ken jij iemand die twee of meerdere dagen op de 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 11.45 uur tot 13.15 
uur beschikbaar is en onze overblijvende kinderen een leuke 
pauze wil bezorgen? 
 
Word dan onze nieuwe collega op het hoofdgebouw! 
 
Wie o wie heeft er tijd en zin om ons team te komen 
versterken? Want zonder voldoende overblijfkrachten kunnen 
wij geen verantwoorde tussenschoolse opvang meer bieden! 
 
Uiteraard krijg je hier een vergoeding voor! 
 
Voor aanmelden of informatie; overblijf@flierefluiter.asg.nl of 
telefonisch 036-5312332. Uiteraard kun je ook even bij ons 
langs lopen of laat je gegevens achter bij Karin (administratie), 
dan nemen wij contact met je op.   
 
We hopen snel een nieuwe collega te mogen verwelkomen! 
 
Hetty en Lesley  
Coördinatoren Broodje Knapzak 
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