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1 juni 

Schoolreisje 
groep 3,4,neo1 

 
4,5,6,7 juni 

avondvierdaagse 

 
29 juni  

Schoolreisje 
groep 

5,6,7,neo2 
 

13 juli 
Eindfeest  

 
 

 

 
Eindfeest 
Vrijdag 13 juli vindt het eindfeest plaats van dit 
schooljaar! Het feest begint om 15.30 uur en duurt tot 
18.00 uur. 
Schrijft u het vast in uw agenda? 
 

 
Flierefluiter t-shirts 
De ouderraad heeft voor de hele school nieuwe 
Flierefluiter t-shirts aangeschaft. Iedere leerkracht 
heeft in de klas een bak met t-shirts, voor iedere 
leerling één. De t-shirts kunnen gebruikt worden 
tijdens sportdagen, toernooien, schoolreisjes en 
overige activiteiten. Zo zijn de leerlingen 
herkenbaar. De leerkrachten zorgen er voor dat de 
leerlingen tijdens de activiteiten van een t-shirt 
worden voorzien. De t-shirts zijn in bruikleen en 
worden na het uitlenen gewassen en schoon weer 
terug aan de leerkracht gegeven.  
De mensen die een t-shirt voor eigen gebruik mee 
besteld hadden zijn op de hoogte gebracht via de mail 
en kunnen hun t-shirt bij Karin ophalen. Het is niet 
meer mogelijk om t-shirts te bestellen voor eigen 
gebruik.  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met de ouderraad via 
or@flierefluiter.asg.nl. 

 

 
Schoolvoetbal 
Komende woensdag zijn de kinderen uit groep 4 aan 
de beurt om hun voetbalwedstrijden te spelen voor 
het JUMBO schoolvoetbaltoernooi. 
Het programma is helaas nog niet bekend. Zodra wij 
hier mee informatie over ontvangen, zullen wij de 
ouders op de hoogte brengen.  
 
Schoolhandbal  
Afgelopen woensdag was er een 
schoolhandbaltoernooi bij handbalvereniging ASC 

Najaden. Wat was het weer 
superleuk en goed 
georganiseerd! Er deden wel 
10 teams van de Flierefluiter 
mee, van groep 3 t/m groep 8. 
Zelf was ik coach van team 
Flierefluiter 3 (groep 6). Wat 
hebben ze goed gespeeld! 
Uiteindelijk in de finale helaas 
verloren, dus 2e prijs en een 
beker mee naar school! Trots 
op jullie! Bedankt Noah, 
Sophie, Taro, Allysa, Djoeke, 
Fabian, Oscar en Isa. 
Sportieve groetjes van Danielle 

 
 
Team Flierefluiter 3, groep 
5/6, zijn door naar de finales! 
De finales vinden plaats op 
woensdag 27 juni in Almere 
Stad bij handbalvereniging 
Havas.  
Wij wensen het team veel 
succes! 
 

 
Schoolreisje 
Volgende week vrijdag gaan de 
groepen 3, 4 en neo 1 op 
schoolreisje en vrijdag 29 juni 
zijn de groepen 5, 6, 7 en neo 
2 aan de beurt. 
Mocht u het schoolreisje nog 
niet betaald hebben voor uw 
zoon of dochter, dan vragen 
wij u bij deze of u het bedrag 
van €27,50 wilt overmaken op 
rekeningnummer NL 71 INGB 
0001907896 onder vermelding 
van ‘schoolreis’, naam leerling 
en de groep.  
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