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18 november 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

26 november 
Schoen zetten 

 
5 december 

Sinterklaasfeest 
Continurooster 
tot 14.00 uur 

 
6 december 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Studiedag 18 november  
Aanstaande maandag staat er een studiedag voor de 
juffen en meesters op de planning. De kinderen zijn die 
dag vrij.  
 

 
Boswandeling groep 1/2c 
In groep 1-2C kwamen op woensdag twee heuse 
kabouters langs. Zij namen ons mee naar een schatkist 
die begraven was in het bos. Met een echte schatkaart 
hebben we die ook gevonden! Verder hebben we 
herfstbladeren en kastanjebomen bekeken en zelfs 
bomen met ogen. Na een aantal kabouterliedjes zingen 
onderweg hebben we nog in de speeltuin gespeeld en 
na afloop mochten we in de klas natuurlijk de schat 
openmaken en de inhoud opeten. We willen alle 
vaders en moeders bedanken voor deze geslaagde 
ochtend! 
 

 
Bezoekje Rijksmuseum 
De leerlingen van Neo2, groepen 7 en 8 gebruikten al 
hun zintuigen bij de kennismaking met het dagelijks 
leven uit de Gouden Eeuw tijdens hun bezoek aan het 
Rijksmuseum. Het was een geslaagd uitje! 
 
 

 
Sint-nieuws 
Zaterdag is het zo ver, 
Sinterklaas komt weer aan in 
Nederland! Aanstaande dinsdag, 
19 november, trekken de 
leerlingen van de bovenbouw 
meteen lootjes voor hun 
surprise. Want; wie tijd wil 
winnen moet gauw 
beginnen(om maar vast in de 
rijmsfeer te komen).  
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 
mogen dinsdag 26 november 
hun schoen zetten. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw 
zoon/dochter vóór die tijd een 
schoen mee naar school neemt? 
 
Ook zoeken we nog een hele 
grote doos waarmee we een 
leuke schoorsteen kunnen 
nabouwen. Heeft u die doos 
thuis? Laat het weten aan juf 
Bianca.  
 

 
HERHALING 
Gezocht: voetbal shirts! 
Het is ons één groot raadsel 
waar de zwart/witte 
voetbalshirts van school zijn. Al 
ontzettend lang zijn we naar de 
shirts op zoek, maar helaas 
zonder succes.. 
Heeft u toevallig thuis nog een 
zwart/wit voetbalshirt van de 
Flierefluiter? Of weet u waar de 
shirts kunnen zijn? Meester 
Theo hoort het graag.  
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Cadeautjes konvooi 
De afgelopen weken is er hard geknutseld en 
verzameld om kinderen in Oost Europa een mooi 
cadeau te kunnen geven. Wij willen iedereen heel 
hartelijk bedanken die hier een bijdrage aan geleverd 
heeft. Het zag er prachtig uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

