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21 maart 

Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 
12 april 

Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 
15 april 

Paasweekend t/m 
18 april 

 
19 – 21 april 

Voortgangsgesprek-
ken 

 
20 en 21 april 

IEP eindtoets groep 
8 
 

23 april 
Start meivakantie 

t/m 08 mei 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Vol trots kijken we nog terug op een mooi 
resultaat van de sponsorloop. Het geld is 
inmiddels overgemaakt op de rekening van 
Giro 555. Nogmaals bedankt voor alle 
bijdragen! Inmiddels zijn we alweer 
aangekomen bij de reguliere activiteiten. De 
komende weken staat het schoolvoetbal 
weer hoog op de agenda. Deze week was 
het de beurt aan de meiden van groep 7 en 
8 en de meiden van de groepen 5 en 6. 
Hieronder vindt u het verslag van deze 
spannende wedstrijden. 
 
Aankondiging tevredenheidsonderzoeken 
In de week van 4 april houden wij onze 
jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken. 
Hiervoor krijgt u in het FF nieuws van 

vrijdag 1 april ( geen grap     ) informatie en 
de inlog URL voor het 
oudertevredenheidsonderzoek. We rekenen 
op een groot response en op een hoge 
waardering voor onze school. Ook de 
leerlingen van de groepen 6-7-8 krijgen op 
school de gelegenheid om een leerling 
tevredenheidsonderzoek in te vullen.  
De resultaten zullen vóór de meivakantie 
gepubliceerd worden.  
 
 
Luizenpluizen 
Elke eerste woensdag van de maand is het 
de bedoeling dat de leerlingen 
gecontroleerd worden op hoofdluis. Elke 
groep heeft hiervoor een eigen 
“luizenmoeder”☺  Voor een aantal groepen 
zijn we nog op zoek naar een ouder die deze 
rol op zich wil nemen. ( en misschien is dit 
een opmaat naar een filmcarrière ) Het gaat 
om de groepen 1-2 A en D, NEO 1 en 2 en 
op de Uithof voor de groepen 6A en 8A. 
Graag uw reactie naar Daniëlle Tammer of 
Karin Meijer ( administratie) 
info@flierefluiter.asg.nl  
 
 

Onder professoren 
In de groepen 3-4 is het WO thema 
“Ik ben professor” 
We doen dan veel proefjes. We 
hebben een raket de lucht in 
geblazen.  We hebben geprobeerd 
om een vliegtuigje te vouwen en 
door de lucht te gooien. Zo hebben 
we ook het licht aan elkaar 
doorgegeven met spiegeltjes. Na wat 
oefenen is dat goed gelukt. (zie foto) 
 

 
 
 

16 maart  
Schoolvoetbal  
16 maart 2022 was het een leuke 
dag, want we hadden schoolvoetbal.  
Elke groep had 3 wedstrijden. Heb je 
alle drie wetstrijden gewonnen, ga je 
door naar de volgende ronde.  
Uiteindelijk gaan de laatste 
twee groepen tegen elkaar en wie 
dan wint krijgt de beker.   
Er waren ook ouders en juffen aan 
het kijken, die stonden ons toe te 
juichen. Helaas hebben wij niet 
gewonnen. Wij vonden het in ieder 
geval leuk!!  
Volgende keer zekerweten winnen!! 
Gemaakt door Sky-jane & Jaylin. 6A 
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Schoolvoetbal meiden 8A/8B  
Op 16 maart 2022 hebben de meiden van 
Flierefluiter gevoetbald (8A en 8b).  
De meiden hebben spetterend gespeeld, 
ook kon je supporters goed horen juichen.  
De meiden hebben tegen het Avontuur met 
4-0 gewonnen en tegen Klaverweide ook 4-
0 gewonnen en het mooiste komt nog, 
tegen de Ark met 0-6 gewonnen.  
De doelpunten vlogen voorbij maar de 
mooie acties moeten wij niet vergeten 
natuurlijk   
EN NU DOOR NAAR DE VOLGENDE RONDE 
!!!  
Britt 

Schoolvoetbal meiden 8A en 8B    

Op 16 maart 2022 hebben de meiden van 
de flierefluiter 8A en 8B   
 Ze hebben alles gewonnen   
 1e wedstrijd 4-0 gewonnen   
 2e wedstrijd 4-0 gewonnen   
 3e wedstrijd 6-0 gewonnen  
Ze zijn nu door en ze gaan nog een keer 
voetballen   
We moesten tegen de Klaverweide (school)  
We moesten tegen het Avontuur   
En we moesten tegen de Ark   
Het was super leuk om te voetballen, de 
meiden waren super goed bezig ik en de 
andere meiden hebben allemaal wel 
geschoord. We hebben het super goed 
gedaan daarom zijn we ook door.  
Nu zijn we door en we hebben er allemaal 
weer zin in. 
We hopen natuurlijk om te winnen maar 
het hoeft niet want we zijn al blij dat we nu 
hebben gewonnen Er was veel publiek en 
de kinderen die in onze klas zaten hebben 
ons super goed aangemoedigd de jongens 
gingen juichen als we hebben 
gescoord.  Succes meiden !!  
Mila 
 

Verslag schoolvoetbal:  

16 maart hadden de meisjes van 
groep 8 schoolvoetbal bij Fc 
Almere. We hadden de dag ervoor 
een keer training gehad van onze 
coach Linda. We moesten tegen 
drie scholen Avontuur, 
Klaverweide en De Ark. We 
hadden bij alle wedstrijden 
gescoord en daardoor zijn we 
eerste geworden. De ander 
kinderen en leerlaren kwamen 
aanmoedigen met de ouders. 
Iedereen was blij en ze moeten 20 
april nog een keer spelen. Ik heb 
zelf 5 keer gescoord, Cheyenna 4, 
Noor 1, Britt 2, Ilvy 1 en Sarah-
Jane 2. De rest van het team had 
jammer genoeg niet gescoord 
maar wel goed 
gespeeld.  Groetjes, Annika 8a  
 

Het was 16 maart op Fc Almere. 
De meiden van de flierefluiter 
hebben alles gewonnen. We 
hebben van het avontuur 4-0 
gewonnen en van de Klaverweide 
ook 4-0 gewonnen en van de ark 
zelfs 6-0 gewonnen. De laatste 
helft hoefde de keeper niks meer 
te doen. De jongens waren er en 
de meesters en juffen. Het was 
geweldig. Iedereen stond te 
juichen en we hadden een dag 
daarvoor nog getraind en ook op 
school. Groetjes Noor 8a  
 

Schoolvoetbal meiden wat een 
succes  
Nou vraag je natuurlijk af, wat 
voor succes? Nou, de meiden 
waren gisteren, 16 maart, bij 
schoolvoetbal. De supporters 
waren er hoor en toen begon de 
eerste wedstrijd met 4-0 
gewonnen, wat een succes! 
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Daarna was er ff rust. Om 15:45 begon 
de tweede wedstrijd. Die eindigde met 
4-0 en de topscorer Cheyenna had een 
wereldgoal gemaakt! Doelpunt van het 
jaar en na de wedstrijd was de derby 
tegen De Ark: het begon spannend, 
maar toen kwam Noor met een wereld 
actie: 1-0 yes! Maar dat was niet alles ze 
wonnen uit eindelijk met 7-0 en zijn 
door naar de volgend ronde! Groetjes, 
Faris 8a  
 

16 maart hadden we schoolvoetbal. Op 
een geven moment moesten we tegen 
het Avontuur de eerste 
wedstrijdspelen.  Ik stond in de wissel, 
ze waren verder aan het spelen. Het was 
een corner:  
 
Annika mocht hem nemen en het was 
eigen goal en bij het andere team hun 
hadden bal. Wij hadden hem weer 
afgepakt en het publiek juichte en dat 
waren, moeder van Noor, oma van 
Chanel, vader van Annika de jongens 
van ons klas, meester Vincent, Juf Laurie 
en juf Anne en nog een paar andere 
moeders en vaders. We waren bezig het 
was al 3/0 voor ons en ik had de laatste 
goal gemaakt en die kwam tegen de 
bovenste paal en het was een goal. Toen 
we klaar waren hadden we rust 20 min. 
Toen moesten we de tweede helft het 
was heel snel 1/0 voor ons en aan het 
eind hadden we weer gewonnen met 
4/0 voor ons. Het publiek juichte en de 
jongens ook. Daarna hadden we nog 
een wedstijd tegen de klaverweide. We 
speelden maar door en we hadden weer 
gewonnen met 4/0. Volgende helft ook 
met 4/0.Toen was het de laatste 
wedstrijd en ik had gescoord Annika, 
Noor, Britt en Mila en toen hadden we 
gewonnen met 6/0 voor ons. 
Uiteindelijk hadden we een soort van 

papiertje gekregen omdat we 
hadden gewonnen iedereen ging 
in de kantine een patatje eten en 
uit eindelijk zijn we allemaal naar 
huis gegaan.  
Groetjes Cheyenna 8a  
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