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26 mei 
Hemelvaartsdag 

 
27 mei 

Lesvrijedag 
 

4-5-6  juni 
Pinksterweekend 

 
10 juni 

Start Cito 
toetsweken voor  

de groepen 3 t/m 7 
 

13 t/m 15 juni  
Kamp groepen 8 

 
23 juni 

Studiedag 
 

27 juni 
Schoolreisje 

groepen 3,4 en 
Neo1 

 
 
 

 
  

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

 
 
40(+2) jarig bestaan van de Flierefluiter 
Wat hebben we genoten van de 3 
lustrumdagen . Het was een waardig feest 
en het waren leuke dagen om op terug te 
kijken. Voor alle groepen was er een 
gevarieerd programma en helemaal 
afgestemd op de leeftijdsgroep .  
 

 
Hierbij willen we de lustrumcommissie en 
de ouderraad ontzettend bedanken voor 
alle werkzaamheden die zij hebben gedaan 

om dit lustrum tot een bijzonder 
feest te maken! 
 

 

Vandaag was een ontzettend leuke 
dag met allemaal heerlijke 
activiteiten. Volgens mij heeft 
iedereen het naar zijn zin gehad. En 
alles was leuk. Neo 1 vindt de 
"Flierefluiter 40 jaar" viering heel erg 
geslaagd. Op dinsdag hadden we 
pech en geluk met de stormbaan. We 
hadden pech want de stormbaan was 
helemaal nat geregend. Maar we 
hadden ook geluk omdat drie 
meesters de stormbaan droog 
hadden gemaakt voor ons. Zo 
konden we toch nog spelen op de 
stormbaan. Bedankt voor een 
superleuke feestweek!      Neo 1 

 

Lustrum dag 1 in groep 3A 
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Sophia: “Het schoolplein was heel 
feestelijk.” 
Semm: “Ik vond de boerderij het leukst.” 
Nynke: “We hebben een hele leuke 
tekenworkshop gehad.” 
Viënne: “Ik vond de workshop heel leuk.” 
Marijn: “De taart was heel lekker!” 
Elisa: “Het was een super dag!” 
Amara: “Ik vond alles heel leuk.” 
Bram: “Ik vond de kuikentjes heel schattig.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben verschillende actieve 
activiteiten gedaan. Het was de bedoeling 
dat we om 8.45 konden starten met de 
stormbaan. Jammer genoeg was hij nog niet 
opgezet, waardoor we iets later konden 
starten. Na de stormbaan hebben de 
kinderen een dans clinic gevolgd. Hierbij 
werden er verschillende spelletjes op 
muziek gespeeld. Na het dansen hebben we 
even iets gegeten en gedronken en daarna 
mochten we op de springkussens springen. 
We waren net op tijd binnen. Het begon 
hierna namelijk erg hard te regenen. We 
hebben de ochtend afgesloten met een 
clinic freerunnen.  
 

 
Sportdag 3 juni: Havenspelen 2022 
Volgende week vrijdag 3 juni is de 
sportdag voor de kinderen van de 
groepen 5,6 en 7 + Neo 5,6,7 op de 
Skillsgarden in Almere Haven. 
Op deze dag worden de 
kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 
uur verwacht op Parkweg 139 in 
Almere Haven. 
Het is fijn als de kinderen daar in 
sporttenue worden gebracht.  
We draaien deze sportdag een 
continue rooster tot  14.00 uur. 
Daarna kunnen de kinderen daar 
weer opgehaald worden. 
Indien 14:00 niet haalbaar is voor u 
dan verzoeken wij u dit op te geven 
bij de groepsleerkracht. Uw kind 
wordt dan mee terug genomen naar 
school en wordt daar opgevangen tot 
15:15. U dient dit wel ruim van te 
voren kenbaar te maken bij de 
groepsleerkracht. 
Vrijdag 17 juni de watersportdag  
van de groepen 8 en Neo 8 
In samenwerking met Sail today 
hebben we weer een mooi 
watersport programma voor de 
kinderen gemaakt! 
Uw kind wordt om 08.30uur 
verwacht bij 
Sail Today, Marinaweg 163 in 
Almere.  
We draaien deze dag een continue 
rooster tot 14.00 uur. Om 14.15 
kunnen de kinderen daar weer 
opgehaald worden of zelfstandig 
naar  huis. Dit wel doorgeven aan de 
groepsleerkracht. 
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We gaan weer op schoolreis ☺ 

 
De groepen 3 t/m 7 gaan na twee jaar 
zonder uitstapjes, eindelijk weer op 
schoolreisje! 
Het schoolreisje voor de groepen 
3,4 en neo1 is op maandag 27 juni.  
Het schoolreisje voor de groepen 5-6-7 en 
Neo 2 groep 7 is op vrijdag 8 juli. 
 
Waar de groepen naartoe gaan houden we 
nog even als een 
verassing.  
De kosten voor het schoolreisje zijn €27,50 
en kunnen worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL71INGB0001907896 
onder vermelding van de voor- en 
achternaam en de groep van de 
leerling(en). 
De groepen 1/2 gaan begin van het nieuwe 
schooljaar weer op schoolreisje. Mocht u 
ook deze kosten alvast willen overmaken, 
dan kunt u bovenstaande gegevens 
gebruiken.  
 
 
Ouders waarvoor het betalen van het 
schoolreisje een financiële zorg oplevert, 
mogen samen met juf Karin kijken naar een 
passende .  
 
Sommige ouders hebben 2 jaar geleden een 
bedrag overgemaakt t.b.v. het schoolreisje 
2020. Dit schoolreisje is toentertijd niet 
doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen. 
Indien dit voor u geldt verzoeken wij u om 
een mailtje te sturen naar 
info@flierefluiter.asg.nl . Graag in het 

mailtje vermelden voor welke 
kinderen er toen betaald is. Juf Karin 
zal daarna deze betaling bevestigen 
en doorgeven hoeveel er nog 
eventueel bijbetaald moet worden. 

 

Avondvierdaagse 
Na twee jaar zonder 
avondvierdaagse hopen we dat 
het dit jaar wel weer gaat lukken 
om de avondvierdaagse te 
organiseren. De organisatie die 
normaal gesproken in Almere de 
avondvierdaagse organiseerde 
bestaat helaas niet meer, dus het 
zal dit jaar wat anders zijn dan 
voorgaande edities. Iedere school 
moet nu zelf de routes maken, 
zorgen voor eigen drinkposten 
enzovoorts. Het voordeel hiervan 
is dat we elke avond kunnen 
starten op ons eigen schoolplein, 
het nadeel is dat er alleen 
gelopen wordt met kinderen van 
de eigen school. Omdat een 
avondvierdaagse met maar een 
handjevol kinderen niet echt 
sfeervol is zijn we benieuwd 
hoeveel kinderen er ongeveer 
interesse hebben om mee te doen 
en of er ouders zijn die kunnen 
helpen bij de posten onderweg. 
We wandelen elke avond een 
route van 5 kilometer. De 
avondvierdaagse zal dit jaar 
waarschijnlijk in de laatste week 
van juni plaats vinden. 
Dus zijn uw kinderen van plan om 
mee te lopen? Laat dat dan graag 
voor 27 mei weten via 
avondvierdaagse 
flierefluiter@gmail.com 
Vermeldt dan de naam en de 
groep van uw kind en ook voor de 
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hoeveelste keer uw kind meeloopt, dit 
in verband met de medailles na afloop. 
Zou u kunnen helpen bij een van de 
posten op de route? Laat dat dan graag 
weten via or@flierefluiter.asg.nl 
 
Om een mooi lustrumfeest te kunnen 
organiseren hebben we uw ouder- bijdrage 
hard nodig. Zonder geld valt er helaas 
weinig te organiseren. Gun uw kind behalve 
onderwijs dan ook deze leuke extra's! 
 
De bijdrage voor het eerste kind is 
 € 32,50. Het tweede kind is € 30,00 en € 
27,50 voor uw 3de kind. 
U kunt de bijdrage overmaken op 
NL34 INGB 0008716410 TNV ASG inz OR 
Flierefluiter. 
 
Wilt u de bijdrage wel betalen maar lukt dit 
niet in 1x dan is het natuurlijk ook mogelijk 
om in 2 of 3 termijnen te betalen. 
Als iedereen meedoet kunnen we er een 
spetterend feest van maken en ook volgend 
jaar weer voor alle kinderen leuke 
activiteiten organiseren! 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan 
kunt u altijd een mailtje sturen naar de 
ouderraad: or@flierefluiter.asg.nl 
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