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4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
Per 1 januari 

Overname 
overblijf door 
Kinderworld 

 
25 januari 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

8 februari 
Rapport 1  

mee naar huis 

 
 

 
Feest van Sinterklaas 
Komende dinsdag is het zo ver, we vieren op school 
het grote feest van Sinterklaas. Alle kinderen hebben 
die dag een continurooster tot 14.00 uur. De kinderen 
krijgen een 10-uurtje van de Ouderraad en mogen zelf 
een lunchpakketje van thuis meenemen.  
We starten met zijn allen op het hoofdgebouw, dus 
ook de kinderen van de Uithof.  
Alle kinderen zijn welkom in hun leukste Sint- of 
pietenpakje! 
 

 
Dank U Sinterklaasje 
Afgelopen woensdagochtend was het weer een 
rommeltje in de lokalen van de Flierefluiter. Sinterklaas 
had zijn (rommel)Pieten er die nacht op uitgestuurd 
om in de schoenen van de leerlingen een leuk 
schoencadeautje te stoppen. Nadat alle hindernissen 
waren beslecht werden de cadeautjes gevonden: een 
leuke drinkbeker met naam, gevuld met lekkers. 
Iedereen was blij verrast   
Het team vond die ochtend op de koffietafel een mooi 
en hilarisch gedicht over het prachtige leraarschap en 
een heerlijke chocoladeletter. Sinterklaas, BEDANKT ! 
namens alle kinderen en teamleden van de Flierefluiter 
en we hopen dat u aanstaande dinsdag nog tijd hebt 
gereserveerd om bij ons langs te komen. Tot dinsdag! 
 

 
Ouderhulp gevraagd voor  
Voor de volgende punten zijn we opzoek naar 
ouderhulp: 
- Kerst versieren op het hoofdgebouw en op de Uithof 
op vrijdagochtend  7 december vanaf 8.30 uur.  
- Het opzetten en bemannen van de kerstkraam tijdens 
het kerstdiner op donderdag 20 december op beide 

locaties. Als er te weinig hulp 
is, kan er geen kerstkraam zijn.  
- Het opruimen van de 
kerstspullen op beide locaties 
op vrijdag 21 december om 
8.30 uur. 
Als u wilt helpen, geef uzelf 
dan op via de lijsten die naast 
de klaslokalen hangen of meld 
het bij de Ouderraad via 
or@flierefluiter.asg.nl 
 
Hier alvast de tijden van het 
kerstdiner op donderdag 20 
december: 
Groep 1/2: 17.30-18.30 
Groep 3,4,neo, 8: 17.30-18.45 
Uithof  5, 6 en 7: 17.45-19.00 
 

 
Onze voorleeskampioen 
Met veel plezier hebben de 
groepen 6/7, 7, 8 en Neo 2 
weer meegedaan aan de 
Nationale Voorleeswedstrijd.  
Elke klas heeft een 
klassenkampioen aangeleverd 
en deze hebben gestreden om 
de titel: ‘Schoolkampioen 
voorlezen 2018’. Met trots 
maken wij onze winnares 
bekend: ‘Madelief Oosterveld 
uit groep 8a’. Zij zal onze 
school vertegenwoordigen bij 
de voorleeswedstrijd van 
Almere in de Nieuwe 
Bibliotheek. 
Wij wensen haar bij deze heel 
veel succes en veel plezier! 
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Boeken luisteren via een app 
In de App Store kun je een gratis app downloaden van 
de bibliotheek. ‘Luisterbieb’  
Hiermee kunnen kinderen zich aanmelden om boeken 
te kunnen luisteren.  
Bovendien kunnen kinderen met bewezen dyslexie of 
een andere lees/taalstoornis ook gebruik maken van 
de passendlezen app. Ouders leveren dan de 
dyslexieverklaring aan bij de bieb en krijgen toegang 
tot 45.000 voorgelezen boeken!  
Voor meer informatie, kijk op 
https://www.passendlezen. bibliotheek.nl/. 
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