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26 oktober 
 Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

3-5 november 
Voortgangs-
gesprekken 

 
4 december 
Sinterklaas 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Studiedag 
Op 26 oktober is er een studiedag. Als de leerlingen vrij 
zijn dan is er een studiemoment voor de leerkrachten 
van onze school. Komende studiedag staat in het 
teken  van feedback geven aan leerlingen tijdens de 
instructiemomenten, tijdens de verwerking van de 
leerstof maar ook op de getoonde zelfstandigheid en de 
kwaliteit van samenwerken 
 

Sinterklaas 
Beste ouders,  
 
Met de decembermaand in aantocht zijn we op zoek 
naar een aantal hulpouders.  
Vanwege de aangescherpte maatregelen kunnen wij 
onder voorwaarden een aantal ouders laten helpen 
hierbij.  
Het gaat om de volgende 2 data: 
 
Versieren van de beide locaties voor Sinterklaas op 
vrijdag 13-11. Dit start om 13:15 op beide locaties.  
 
Opruimen van de Sint spullen en starten met versieren 
van Kerstmis beide locaties op vrijdag 4-12 vanaf 14u.  
 
Voor de Bosgouw zoeken wij 4 ouders die op beide data 
kunnen.  
Voor de Uithof zoeken wij 2 ouders die op beide data 
kunnen helpen.  
 
Aanmelden graag via: a.soumillion@flierefluiter.asg.nl 
Het aanmelden loopt via mij zodat we overzicht houden 
en kunnen registeren wie er zijn.  
 
Voor dit versieren zoeken wij dozen. Het liefst ook een 
aantal grote dozen. Daar kunnen leuke dingen van 
geknutseld worden om de school te versieren. 
Deze kunt u afgeven bij het hek. 
 
Groeten, Annick 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voorstelling ‘Het nieuws van  
gisteren’  
Groep 3 tot en met 6 zijn naar de 
voorstelling ‘Het nieuws van 
gisteren’ geweest. Ze hebben 
ernaar gekeken naar aanleiding 
van de Kinderboekenweek. Het is 
gespeeld door theatergezelschap 
De Reus Totaal uit Capelle aan 
den IJssel. 
 
We zijn met neo 1 naar de 
voorstelling “het nieuws van 
gisteren geweest”. Een mevrouw 
speelde de hoofdrol. Ze had 
poppen bij zich en een groot 
scherm. 
De mevrouw presenteerde het 
nieuws, maar tijdens de 
voorstelling gooide ze per 
ongeluk de kast om met 
geschiedenis. Hierna zette ze de 
geschiedenis op de verkeerde plek 
terug, waardoor het nieuws van 
vandaag veranderde. Er liep een 
dino door Almere-Haven. Op het 
station stond een enorme 
mammoet. Ook was er oorlog met 
Napoleon op de A6. Gelukkig 
werden de mappen terug 
getoverd met een toverstokje en 
werd het nieuws weer normaal. 
Het grappigste vond ik de oorlog 
van Napoleon want hij vocht om 
een frikadel! 
Elke (neo 1) 
 
De kleuterkaboutertjes in het 
herfstbos 
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