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Schaaktoernooi een succes 
Het Flierefluiter schaaktoernooi van afgelopen 
maandag was een succes!  
De kinderen hebben zich uren geconcentreerd op 
verschillende rondes schaak. Bedankt alle deelnemers, 
voor deze leuke en leerzame ochtend.  

 

 
 

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

Pomelo 
Bloedsinaasappel 

Appel  
 
 

Broertjes en 
zusjes van 3 jaar 
Voor de planning van het 
volgende schooljaar willen wij 
graag weten welke broertjes en 
zusjes er dit jaar vier worden 
en ook naar de Flierefluiter 
komen. 
U kunt dit aangeven bij juf 
Karin van de administratie. 
Gelijk een intake inplannen 
voor later in het jaar is ook 
mogelijk. 
 

Gevonden 
voorwerpen 
De bak van de gevonden 
voorwerpen stroomt weer 
over! Vrijdag 23 februari 2018 gaat de inhoud hiervan 
naar een goed doel. 
 

Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de betaling van de ouderbijdrage?  
Er staan nog een hoop leuke activiteiten op het 
programma welke we hopen te kunnen realiseren 
wanneer we de ouderbijdrage van een ieder hebben 
ontvangen.  
Tot nu toe hebben we de bijdrage ontvangen voor 234 
leerlingen.  

 

Activiteiten de Schoor 
In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u een overzicht 
van de activiteiten die in de voorjaarsvakantie door de 
Schoor worden aangeboden. 
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Groep 7, 8, 7/8 en Neo 2 naar het Rijksmuseum  
Geschreven door Tess en Jasmijn: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Groep 8a, groep7a, groep7/8b en NEO2 zijn naar het 
rijksmuseum geweest op dinsdag 13 februari. 
We kwamen op school en om half 10 gingen groep 8a 
en NEO2 met de bus richting het rijksmuseum. 
En om half 11 gingen groep7/8b en groep7a diezelfde 
kant op. Toen we daar aan kwamen werden we 
welkom geheten door onze gids. Vervolgens begeleidde 
ze ons naar de eerste hal. We zagen daar een 
gigantisch schip en kregen daar verschillende 
opdrachten. 
 
Een paar voorbeelden: 
-het verschil ruiken tussen kaneel, nootmuskaat, 
kruidnagel. 
-ontdekken hoeveel kanonnen er waren, waar het toilet 
van de kapitein zat, hoeveel ankers er waren en hoe 
oud het schip was. 
 
En we kwamen ook tegen: 
-delfts blauw  
-kleinste geweer (in een ring) 
-een grote hal vol mozaïek en glas in loot. 
 
Hierna kwamen we aan in de eregalerij van het 
rijksmuseum, als je daar binnen loopt zie je meteen 
drukte om de nachtwacht. Er staan ook allemaal 
andere schilderijen van beroemde schilders uit de 
gouden eeuw. In de nachtwacht is heel veel gewerkt 
met licht en donker. En in de gouden eeuw wilden 
mensen het perfecte plaatje maar de nachtwacht wilde 
een bijzonder schilderij.  
Wat meteen opvalt als je naar de nachtwacht kijkt is 
dat kleine meisje. Men zegt dat het kleine meisje het 
gezicht heeft van zijn overleden vrouw Saskia van 
Uylenburgh. Die tijdens het schilderen van de 
nachtwacht is overleden. Maar toch is de nachtwacht 

een van de mooiste werken van 
Rembrand Van Rijn. Toen we 
klaar waren begeleidde de gids 
ons terug naar de garderobe. 
Hierna gingen we weer met de 
bus naar school en kregen we 
een gratis Donald Duck mee. 
 
Dit was onze excursie!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstelling kleuters 
De kleuters hebben vandaag genoten van een 
voorstelling van “Pomposo in de polder”.  
 

 
 
 

 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl


 

SPORT & SPEL DAG 

VOORJAARSVAKANTIE 
MAANDAG 26 FEBRUARI 2018 

TIJD: 11:00 - 14:00 UUR 

LEEFTIJD: 4 - 12 JAAR 

 

LOCATIE:  

GYMZAAL DE MEERGRONDEN 

MARKTGRACHT 65, 1353 AL ALMERE 

SPORT & SPEL ACTIVITEITEN MET O.A. 
 
BALSPORTEN, OUTDOOR, STORMBAAN, SPRINGKUSSEN, 
GLADIATORGAME, TOUWTREKKEN, BLIKGOOIEN, 
ZAKLOOPRACE EN HET SUIKERSPEL. 

DOE MEE MET DE GRATIS VAKANTIEACTIVITEITEN! 


