
            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 38 nr.5  |  05-10-2018 
 

 
 

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

 

 

19 oktober 
Leerlingen 
middag vrij 

 
22 oktober -  
26 oktober 

Herfstvakantie 
 

19 november 
Studiedag: 

leerlingen vrij  
 

5 december 
Sinterklaasfeest 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
 

 
KinderBoekenWeek: HERHALING 
Van 3 oktober tot en met 14 oktober is het weer 
KinderBoekenWeek. Deze dagen staat het op school in 
het teken van lezen, leesplezier en (voorlees)boeken.  
 
De Bruna biedt scholen zelfs een leuke 
KinderBoekenWeek actie aan! Als je tussen 3 en 14 
oktober een kinderboek koopt bij Bruna en het 
bonnetje op school inlevert, kan de school sparen voor 
gratis boeken.  
Levert u ook uw bonnetje op school in? Juf Bianca van 
groep 3/4B doet mee met de actie en ontvangt graag 
de bonnetjes. Mocht de eigen leerkracht van uw 
zoon/dochter met de actie meedoen, dan kunt u 
uiteraard ook daar uw bonnetjes inleveren.  
 

 
Themabijeenkomst Ouders lezen voor! 
Voor wie : Alle ouders die meer willen  
  weten over voorlezen. 
Wanneer:  17 oktober 2018 de nieuwe  
  Bibliotheek, Haven. Van 10.30 uur tot  
  12.00 uur. 
Wat:  Workshop Voorlezen 
Op welke manieren doe je dat? Wat is het belang van 
(voor) lezen? Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu? 
Kom dan naar de nieuwe Bibliotheek! We gaan je er 
alles over vertellen! 
Vóór 10-10-2018 aanmelden bij educatie@denieuwe 
bibliotheek.nl.  
Graag het aantal personen dat komt vermelden. 
 
 
 

 
Schoolreisje groepen 1 en 2 
De groepen 1 en 2 hebben de 
afgelopen weken aan het 
thema ‘sprookjes’ gewerkt. 
Als afsluiting van het thema 
zijn wij op schoolreisje naar 
“sprookjeswonderland” 
geweest. 
Hier hebben de kinderen alle 
sprookjes figuren nog eens in 
het “echt” gezien. Heerlijk een 
patatje en ijsje gegeten. Het 
was een prachtige zonnige 
dag. Alle kinderen hebben 
genoten en waren moe maar 
voldaan toen we naar huis 
gingen(sommige zo moe dat ze 
in de bus in slaap vielen). 
 
De juffen willen hierbij ook 
nog even alle mama’s en 
papa’s bedanken die mee zijn 
geweest. 
Het was een super gezellige 
dag! 
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