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Beste ouders/verzorgers,
Vorige week hebben de bovenbouw-voetbalteams van de Flierefluiter hun beste beentje voor gezet in het
schoolvoetbal toernooi. Kampioen in punten zijn we niet geworden, maar zeker wel in doorzettingsvermogen, fairplay en teamspirit. We zijn er trots op dat onze leerlingen zo sportief en gezellig sporten.
Ook op het schoolplein was er veel gezelligheid. Onder begeleiding van een aantal ouders werden bulten alle
plantjes in de tuin gezet. Het weer zat niet mee, want het was koud en nat. Toch was de sfeer goed en de
werkethos hoog! We willen alle ouders bedanken die telkens weer grote inzet tonen: support tijdens de
voetbalwedstrijden, helpen met het planten van het groen, begeleiding tijdens excursies en de CREA-middag
en al die andere momenten. We zijn enorm blij met deze onmisbare support!
Met vriendelijke groet, Patricia Meyer
Week 15 ben ik aanwezig; maandag, woensdag en vrijdag
Week 16 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag
Week 17 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en donderdag

Koningsfeest op vrijdag 20 april
In de vorige INFO heeft u er ook al over kunnen lezen: op vrijdag 20 april vieren wij het Koningsfeest.
De kinderen worden op de normale aanvangstijd op school en in de klas verwacht. Als alle kinderen er zijn
en het weer het toelaat, komen de klassen weer naar buiten voor de traditionele Koningsdans. Alle ouders
zijn welkom om mee te dansen of als toeschouwer te genieten van dit spektakel. In geval van regen zullen
we in de aula met elkaar de dag starten. Vanwege ruimtegebrek kunnen ouders dan helaas niet mee naar
binnen. Om alle ouders toch een sfeer-impressie te geven, zullen we op onze facebook-pagina een filmpje
posten. Na het Koningsontbijt zijn er in de klassen verschillende activiteiten.
We sluiten de dag af met ons toneelstuk: waar is de Flierefluit? Misschien heeft u het decor al zien staan?

Unicefloop
Op zaterdag 14 april vindt de jaarlijkse Unicef-sponsorloop plaats.
Met de jaarlijkse sponsorloop wordt geld bijeengebracht om te strijden tegen
kinderarbeid! Met jullie hulp kan UNICEF samen met partners kinderarbeid
aanpakken. Ze zorgen voor speel- en leerplekken voor kinderen. En ze leggen ouders
en directeuren uit waarom onderwijs zo belangrijk is. Ze zorgen ervoor dat ook de
armste kinderen naar school kunnen en dat kinderarbeid steeds minder voorkomt.
Kinderen die mee willen doen kunnen een envelop en informatie bij de
leerkracht krijgen. Vervolgens kunnen er sponsors gezocht worden. De ingevulde enveloppen graag uiterlijk
vrijdag 13 april retour op school. Vergeten? Neem hem dan zaterdag even mee en lever hem in.
De Unicefloop start op 14 april vanaf 9.00 uur bij schouwburg ’t Park.
Onderstaand alvast de belangrijkste informatie:

-

de start is bij schouwburg ‘t Park’ aan de Westerdijk
je kunt starten tussen 9.00 en 11.00 uur, meld je bij Alette of Patricia aan de startbalie!
als je 15 km loopt moet je vóór 10.00 uur starten
ook als je niet gesponsord wordt kun je meedoen. Je kunt je aanmelden bij de schouwburg (deelname
bedraagt dan € 5,00)

We wensen iedereen die meedoet alvast veel wandelplezier!

Nog even geduld voor de start van het schooltuin-seizoen
Aan de achterzijde van onze school bevinden zich afgebakende tuinperken.
Deze perken gaan we gebruiken voor ons natuuronderwijs. Recent is de
verrijkte grond gestort en is er om de perken heen gras gezaaid.
De grond moet nog inklinken en het gras nog groeien.
Naar verwachting nemen we dan na de zomervakantie onze schooltuinperken
in gebruik.
Iedere groep krijgt een tuinperk ter beschikking gesteld en er wordt per groep
een plan opgesteld voor de inrichting en bewerking van dit perk.
Er zal met de kinderen worden gezaaid, geplant, onkruid gewied en natuurlijk ook geoogst!

Schoolfotograaf
Op donderdag 19 april komt de schoolfotograaf op onze school om alle kinderen
op de foto te zetten!
Kinderen krijgen 2 foto momenten
Portret foto en een leuke foto op een kistje .
Uiteraard wordt er ook een groepsfoto gemaakt van alle groepen. Daarnaast
zorgen we ervoor dat broertjes en zusjes (die op de Flierefluiter zitten) samen op
de foto gaan. Hier hoeft u dus niet zelf iets te regelen. We hopen dat het weer een
beetje wil meewerken, zodat de groepsfoto’s buiten gemaakt kunnen worden.
Na schooltijd (vanaf 14.30 uur) is er gelegenheid gezinsfoto’s te maken met oudere/jongere
broertjes/zusjes die NIET bij ons op school (meer) zitten (dus geen vriendjes/vriendinnetjes of andere
familieleden). Houdt u er alstublieft rekening mee dat de wachttijd voor het maken van gezinsfoto’s bij
grote aanmelding behoorlijk kan oplopen.
Let op! Er wordt door de fotograaf gebruik gemaakt van een witte achtergrond. Witte kleding daarbij geeft
geen mooi effect. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden bij de kledingkeuze?
U kunt overigens bij de bestelling via de website zelf evt. een andere achtergrond kiezen.

Route 8 toets op woensdag 25 april
In het voortgezet onderwijs worden leerlingen geplaatst op basis van het advies van de leerkracht van de
basisschool. Daarnaast zijn alle basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen. Met de eindtoets laten de
kinderen zien wat zij in acht jaar op de basisschool geleerd hebben op het gebied van taal en rekenen. De
uitslag van de eindtoets is een tweede objectief gegeven als aanvulling op het advies van de leerkracht.
Op onze school wordt gewerkt met de eindtoets ROUTE 8.
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet.
De toets wordt via internet afgenomen. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het
kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo
krijgt het kind nooit te veel, te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd.
De ouders van onze groep 8 leerlingen ontvangen via de leerkracht nog aanvullende informatie over de
afname, verwerking en terugkoppeling.

Bericht van de ouderraad
De ouderraad heeft het idee opgevat om tegen het einde
van het schooljaar weer een leuk evenement te
organiseren. Dit jaar in de vorm van een ‘Fancy Fair’. Als
datum is vrijdag 6 juli gekozen, vanaf ongeveer half vijf.
Onze groep 8 organiseert ’s middags de jaarlijkse
vossenjacht en wat ons betreft sluit dit evenement er
uitstekend bij aan.
Voor de organisatie van een Fancy Fair kunnen we best wat
mede-enthousiastelingen gebruiken!
Lijkt het u leuk om te helpen? We willen er samen een
echte happening voor de kinderen van maken! Enkele voorbeelden van activiteiten die bij onze eerste
‘brainstorm sessie’ ge-opperd werden zijn: nagels lakken, het organiseren van een sport-clinic, aanbieden
van ponyrijden, karaoke zingen… Natuurlijk mag een lekker hapje en drankje niet ontbreken!
Meer goede ideeën zijn welkom!
Wij zoeken ouders die mee willen denken, maar zeker ook ouders die op de dag zelf willen komen helpen.
Bent u die enthousiasteling die we goed kunnen gebruiken? Of heeft u eerst nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar: ouderraadflierefluiterzwaag@gmail.com
Overigens kunt u dit emailadres ook gebruiken wanneer u vragen of opmerkingen heeft die betrekking
hebben op andere activiteiten van de ouderraad.
(Voor de zorgvuldigheid wijzen wij u erop dat ons emailadres niet gekoppeld is aan schooldata en persoonsgegevens-bescherming.
Indien u een bericht stuurt, geeft u daarmee toestemming voor het gebruik van uw mailadres, buiten de privacy-grenzen die
gekoppeld zijn aan de schoolplatforms zoals Digiduif en ParnasSys.)

Voorleeswedstrijd
Ieder jaar wordt er bij ons op school een voorleeswedstrijd georganiseerd.
In iedere midden- en bovenbouw worden voorrondes gehouden.
Kinderen zijn uiteraard niet tot deelname verplicht. Alleen wanneer zij daar
plezier aan en ze zich hiervoor willen aanmelden, kunnen ze deelnemen. Per
klas gaan 3 kinderen door naar de finale. Deze wordt gehouden op 26 april.
Een heuse jury zal zitting nemen en de leesprestaties van onze leerlingen
beoordelen. We zijn heel benieuwd welke prachtige verhalen we
voorgeschoteld krijgen. Spannend!

Agenda
11 en 12 april

Schoolvoetbal toernooi groep 5 en 6 (jongens en meisjes)

Vrijdag

13 april

Keuze cursus/creamiddag 13.00 - 14.15 uur

Zaterdag

14 april

Unicefloop v.a. 9.00 uur

Donderdag

19 april

Schoolfotograaf

Vrijdag

20 april

Koningsfeest! Met o.a. Flierefluiter toneelstuk/musical
“Waar is de Flierefluit?”, uitgevoerd door het team

Dinsdag

24 april

Informatie avond groep 8

Woensdag

25 april

Route 8 (voor groep 8…)

Donderdag

26 april

Finale voorleeswedstrijd

Donderdag

26 april

Excursie MAK Blokweer door de Roodborstjes

Vrijdag

27 april

Koningsdag (school gesloten)

28 apr t/m 13 mei

Meivakantie (incl. Hemelvaartvakantie)

