
            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 37 nr.33  |  01-06-2018 
 

 
 

 
www.deflierefluiter.nl          /          info@flierefluiter.asg-almere.nl 

 

 

 
4,5,6,7 juni 

avondvierdaagse 

 
27,28,29 juni 

Kamp  
groepen 8 

 
29 juni  

Schoolreisje 
groep 

5,6,7,neo2 
 

13 juli 
Eindfeest  

 
17 juli 

Afscheidsavond 
groepen 8 

 
 

 
 

 
Handdoeken en theedoeken 
Mocht u thuis nog oude handdoeken en theedoeken 
hebben liggen, welke u niet meer gebruikt, dan zouden 
wij daar op school erg blij mee zijn! Mocht u ze 
tegenkomen achter in uw keukenkastjes, dan mag u ze 
langsbrengen bij juf Karin. Alvast bedankt! 
 

 
Avondvierdaagse 
Komende week is het zo ver, de avond vierdaagse zal 
gelopen worden. Wij wensen alle kinderen die 
meedoen veel wandelplezier en succes! 
 

 
Kamp 
De kinderen van groep 8 gaan binnenkort op kamp.  
27, 28 en 29 juni vindt het kamp plaats en mogen de 
kinderen genieten van allerlei leuke en gezellige 
activiteiten.  
Mocht u de kosten van het kamp nog niet voldaan 
hebben, dan willen wij u vragen het bedrag van €70,00 
over te maken op rekeningnummer NL 71 INGB 
0001907896 onder vermelding van ‘kamp’, naam 
leerling en de groep. 
 

 
Musical- en afscheidsavond 
Dinsdag 17 juli vindt het afscheid plaats voor alle 
kinderen van de groepen 8. Die avond mogen alle 
papa’s, mama’s en andere familieleden komen kijken 
naar een spectaculaire musical en een traantje 
wegpinken bij het afscheidswoord.  
 

 
Oproep aanhangwagen 
Welke ouder is in het bezit van 
een aanhangwagen(tje) en zou 
ons willen helpen om wat 
meubilair van De Uithof naar 
het hoofdgebouw te 
vervoeren? Uitlenen van de 
aanhanger is ook mogelijk, dan 
zorgen wij voor een auto met 
trekhaak. 
Het gaat om het vervoer van 
een groot bureau en een 
aantal archiefkasten. Graag 
even contact met Karin( 
administratie), dan nemen wij 
weer contact met u op. 
Alvast bedankt! 
 

 
Schoolvoetbal 
Komende woensdag zijn de 
kinderen uit groep 2 aan de 
beurt om hun 
voetbalwedstrijden te spelen 
voor het JUMBO 
schoolvoetbaltoernooi. 
Voor het programma kunt u 
kijken op: www.fcalmere-
schoolvoetbal.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: benoeming nieuwe 
directeur. 
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