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7 februari 
Rapport 1  

mee naar huis  
 

11, 12, 13 
februari 
10-min 

gesprekken 
 

11 februari 
Leerlingen 
middag vrij  

 
17-21 februari 

Voorjaars-
vakantie  

 
3 maart 

Studiedag  
 

9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

 
13 april 

2e paasdag  
 

24 april 
Koningsspelen 

 
27 april – 8 mei 

Meivakantie  
 
  

 
 

 
Schoolvoetbaltoernooi 2020 voor de groepen 5 tot en 
met 8. 
Het schoolvoetbaltoernooi heeft dit jaar een eigen site 
met alle informatie en daar kunt u vooraf zien waar en 
tegen wie uw kind moet spelen: 
https://schoolvoetbalalmere.wekeepscore.nl. 
De kinderen spelen niet allemaal op de zelfde 
woensdag. Hieronder kunt u zien wanneer welk team 
aan de beurt is. 
 
Groep 5/6 jongens:   

- Flierefluiter 1 groep 6A/6b 26 februari 2020 
- Flierefluiter 2 groep 5b op 26 februari 2020 
- Flierefluiter 3 groep 5a op 11 maart 2020 

Meisjes groep 5/6  
- Flierefluiter 1 Groep 6a + B spelen op 18 maart 

2020 
- Flierefluiter 2 Groep 5a  spelen op 18 maart 

2020 
- Flierefluiter 3 Groep 5b+ Neo spelen op 18 

maart 2020 
Groep 7/8 jongens   

- Flierefluiter 1 8a en B op 26 februari 
- Flierefluiter 2  Groep 7a + Neo 2  op 4 maart 

2020 
- Flierefluiter 3  op 4 maart 2020 

Meisjes groep 7/8  
- Flierefluiter 1 groep 8a op 11 maart 2020 
- Flierefluiter 2 groep 8b op 11 maart 2020  
- Flierefluiter 3 groep 7a op 11 maart 2020 

 
De dinsdag voor de wedstrijd krijgt uw kind een shirt, 
broekje en een paar sokken(zolang de voorraad 
strekt!). 
Wij vragen u om 20 min voor aanvang van de eerste 
wedstrijd aanwezig te zijn en uw kind aan te melden bij 
de coach van het team.  
 
Alvast heel veel voetbalplezier! 
 
 

 
Bijlagen 
In de bijlagen van deze 
nieuwsbrief vindt u een flyer 
over de lichtjestocht op vrijdag 
14 februari in het Bos der 
Onverzettelijken én het 
programma van KAF voor in de 
voorjaarsvakantie.  
 

 
Dringende oproep voor nieuwe 
leden voor de OR 
Beste ouders van onze 
leerlingen!!!  
Wij van de OR zijn op zoek naar 
een paar nieuwe leden. Ben je 
creatief, gezellig en spontaan?  
Meld je dan nu aan! We zijn er 
voor alle leuke dingen die op 
school gebeuren.  
Aanmelden kan via: 
or@flierefluiter.asg.nl, graag 
onder vermelding van uw naam, 
e-mailadres, telefoonnummer, 
de naam van uw kind(eren) en 
de groep(en) waarin uw 
kind(eren) zit(ten).  
Wij hebben uw hulp hard 
nodig! 
Met vriendelijke groet,  
De OR 
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Vrijdag 14 februari 2020  

Nationaal verzetsmonument  

Bos der Onverzettelijken 

 

Op verschillende  

plekken in het Bos der Onverzettelijken  

worden er verhalen voorgelezen aan kinderen vanaf 7 jaar. 

De verhalen komen allemaal uit de Tweede Wereldoorlog.  

Deze tocht wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan de 

 Februaristaking. 

 

Start: Jeugdland-Stad 

Weg 1940-1945 nr. 8. 

Tijd: 18:30 tot 20:30 uur (laatste start: 19:30 uur) 


