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19 april 
Vrij 

Goede vrijdag 
 

22 april - 3 mei 
Meivakantie  

 
13 mei 

Leerlingen 
middag vrijdag 

 
24 mei 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 

 7 
 

30 & 31 mei 
Vrij   

Hemelvaart  
 

5 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

10 juni 
Vrij 

2e pinksterdag 
 

17 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

28 juni 
Rapport 2 

 
1 juli - 5 juli 
10-minuten 
gesprekken 

 
8 & 9 juli 

Musical groep 8 
 

12 juli 
Leerlingen vrij 
Zomervakantie 

 
 

 
 

 
Schoolreisje en Kamp: HERHALING 
Vrijdag 24 mei zullen de groepen 3 t/m 7 op 
schoolreisje gaan. Waar we naartoe gaan, blijft nog 
even een verassing.  
U kunt de benodigde €27,50 overmaken op 
rekeningnummer: NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en ‘schoolreisje’. 
 
De kosten voor het kamp van groep 8 bedragen €70,- 
en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL71INGB0001907896 
ten name van ASG INZ DE FLIEREFLUITER o.v.v. ‘naam 
van de leerling’ en ‘Kamp’. 
 

 
Projectweek 
Van woensdag 15 mei tot woensdag 22 mei hebben we 
projectweek met het thema Duurzaamheid. 
Meer informatie over deze week kunt u lezen in de 
bijlage van dit Flierefluiternieuws. 
  
Tijdens de projectweek over Duurzaamheid zullen er in 
alle klassen muziekworkshops gegeven worden door 
‘De Vuilnismannen’.  
Op afvalemmers, afvalblikken en kliko’s zal een heus 
afvalorkest gevormd worden! 
Een spetterend concert vindt plaats buiten op het 
schoolplein. Alle ouders worden van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn! 
Donderdag 16 mei: groepen 1 t/m 4 op het 
hoofdgebouw  om 15:00 uur. 
Vrijdag 17 mei: groepen 5 t/m 7 op de Uithof  om 
14:45 uur.  
 
 

 
Nationale Voorleeswedstrijd, 
berichtje van Madelief (gr.8) 
Een aantal weken geleden heb ik 
onze school mogen 
vertegenwoordigen tijdens de 
Nationale Voorleeswedstrijd. Dit 
werd gehouden in de bibliotheek 
van Almere stad. Er deden deze 
ronde maar 12 mensen mee. Wij 
vertegenwoordigden heel 
Almere. Ik was als eerste aan de 
beurt en dat was erg spannend! 
Ik las voor uit het boek ‘Engel’ 
geschreven door Isa Hoes en 
haar dochter Vlinder Kamerling. 
Tijdens deze bijzondere 
voorleesochtend was er eten, 
drinken en tijdens het wachten 
was er ook nog een toneelstuk 
waar je aan mee kon doen. Ik 
heb helaas niet gewonnen, maar 
ik zou iedereen aanraden om 
ook mee te doen aan de 
Nationale Voorleeswedstrijd. 
Want het was een hele leuke 
ervaring. 
Madelief 
 

 
Buiten speelgoed! 
Alle groepen op school hebben 
van de Ouderraad een budget 
gekregen om buiten speelgoed 
voor aan te schaffen. Op 
bovenstaande afbeelding is te 
zien waarmee de groepen 3, 4 
en Neo 1 de komende tijd zullen 
spelen. De kinderen zijn er erg 
blij mee! 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
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Fijne vakantie allemaal! 
 

 

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


Schoolproject Duurzaamheid 

Op woensdag 15 mei start het schoolproject Duurzaamheid.   

Doel van dit project is dat de kinderen aan het einde van het project weten wat duurzaamheid is en 
waarom het belangrijk is voor de wereld 

De kinderen werken tijdens dit project aan een product d.m.v. een onderzoeksvraag passend bij 

duurzaamheid. Hierbij is het proces het meest belangrijk. We doen dit volgens de systematiek van 

ontdekkend en onderzoekend leren. 

 

Het programma voor de projectweek 

Woensdag 15 mei Gezamenlijke opening van de projectweek 
op beide locaties 
Daarna introductie in de groepen 

Vanaf 10:30 

Donderdag 16 mei De Vuilnismannen on Tour op het 
hoofdgebouw 
Workshop voor de groepen 1-2,3,4 en 
NEO 
 
 
 
 
 
 
optreden voor de ouders 

 
 
15:00 

Donderdag 16 mei Onderzoeken en ontdekken op de Uithof De hele middag 

Vrijdag 17 mei De Vuilnismannen on Tour op de Uithof 
Workshop voor de groepen 5,6 en 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optreden voor de ouders 

 
 
15:00 



Vrijdag 17 mei Onderzoeken en ontdekken op het 
hoofdgebouw 

De hele middag 

Maandag 20 mei Onderzoeken en ontdekken op beide 
locaties 

De hele middag 

Dinsdag 21 mei Onderzoeken, ontdekken en presenteren 
op beide locatie 

De hele middag 

Woensdag 22 mei Presentatie voor de ouders in de groep 08:15 – 09:00 
U kunt in deze tijd een kijkje 
nemen in de groep van uw kind 
Wellicht heeft u een 
verdiepingsvraag die uitnodigt 
tot verdieping 

 

Tijdens het project komt er een recyclingstation op de locaties. Hier verzamelen we kosteloos 

materiaal wat we weer gaan hergebruiken bij onze productpresentatie. U kunt alvast voor ons gaan 

verzamelen ! We denken aan Melkpakken, doosjes, wc rollen / keukenrollen, hout, plastic bakjes, 

doppen, chipsblikken, plastic flesjes.  

In de volgende nieuwsbrief krijgt u nog aanvullende informatie. 

 

 

 


