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Eerste 
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7 februari 
Rapport 1  
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17-21 februari 

Voorjaars-
vakantie  

 

 

 
Kerstkraam 
Beste ouders, 
Zoals ieder jaar organiseert de Ouderraad weer een 
gezellige kerstkraam tijdens het kerstdiner van uw 
kind(eren),  zowel op het schoolplein van de 
Flierefluiter als binnen op de Uithof. 
We hebben het volgende lekkers in de aanbieding; 
erwtensoep, broodje Hema rookworst, oliebollen, 
glühwein, warme chocolademelk (met slagroom), 
koffie, thee en frisdrank. De prijzen variëren tussen € 
0,50 en € 2,-. We hopen natuurlijk dat u met velen 
komt. We zijn echter niet in het bezit van veel 
wisselgeld, dus we willen u vragen zoveel mogelijk 
(gepast) kleingeld mee te nemen. Hopelijk tot de 19e 
december! Groetjes van de Ouderraad 
 
Kersthulp gezocht! 
Voor de organisatie van ons kerstfeest zijn we nog op 
zoek naar hulp voor de volgende punten: 

- Het opzetten en bemannen van de kerstkraam 
tijdens het kerstdiner van uw kind(eren) op de 
Uithof 

- Het opruimen van de kerstspullen op vrijdag 
20 december op de Bosgouw én de Uithof 

Als u kunt helpen, meld het bij de Ouderraad via de 
mail op or@flierefluiter.asg.nl. 
Alvast bedankt! 
 

 
Kerstdiner 19 december 
Donderdag 19 december staat het kerstdiner op de 
planning! De tijden voor beide locaties zijn als volgt: 
Op het hoofdgebouw: 
Groepen 1/2: 17.30-18.30uur 
Groepen 3,4,neo, 7/8 en 8: 17.30-18.45uur 
Op de Uithof:  
Groepen 5, 6 en 7: 17.45-19.00uur 
 
Schrijft uw kind ook nog wat lekkers op de kerstdiner-
lijst bij het lokaal? 

 
Oefenen met instrumenten in 
groep 7 
Op dinsdag 17 december komen 
de muziekdocenten van Het 
leerorkest Almere zich met hun 
instrument voorstellen in de 
groepen 7. De kinderen mogen 
de instrumenten ook zelf even 
proberen. Daarna kunnen de 
kinderen een keuzeformulier 
invullen. De instrumentale 
lessen starten op woensdag 29 
januari 2020! Het zijn in totaal 6 
lessen en een presentatie. De 
kinderen krijgen het 
muziekinstrument mee naar 
huis om te oefenen. Zij krijgen 
les in groepjes van gemiddeld 
zes leerlingen. Keuze 
instrumenten: Viool, gitaar, 
cello, klarinet, saxofoon en 
keyboard. 
Indeling bij een instrument 
geschiedt in goed overleg met 
de docent. Als een groepje vol 
is, zal uw kind bij het instrument 
van tweede keuze worden 
ingedeeld. Het instrument mag 
mee naar huis! Daar zijn wel 
voorwaarden en een contractje 
aan verbonden die u van de 
leerkracht van uw kind 
meekrijgt. De lessen vinden 
plaats op de eigen locatie. 
Veel muziek plezier! 
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Rudolf Roos  
Rudolf Roos, de verhalenverteller, kwam 
dinsdagmiddag langs om de kleuters een mooi 
kerst/winter verhaal te vertellen; 
Erva, een meisje, had een poes, die weggelopen was in 
de sneeuw, en uiteindelijk werd ze gevonden met 
jonge kittens. 
De kleuters hebben heerlijk geluisterd naar het verhaal 
dat verteld werd op het sfeervolle podium. 
 

 
Studiemiddag 
Vrijdag 20 december staat er een studiemiddag voor 
de leerkrachten op de planning. De kinderen zijn die 
dag alleen in de ochtend op school en kunnen die 
middag extra vroeg beginnen aan hun verdiende 
vakantie! 
 

 
Bijlage KOESA 
In januari en februari starten weer diverse 
scheidingsprogramma’s voor kinderen van 4 tot 12 
jaar: 
4-6 jaar -  Dappere Dino’s             -vanaf 15 januari 
6-8 jaar-   Stoere Schildpadden   -vanaf 15 januari 
8-12 jaar- KOESA                            -vanaf 24/25 februari 
Er zijn nog plekken vrij en er zijn geen kosten 
verbonden aan een deelname.  
Voor verdere informatie kunt u kijken naar de folder in 
de bijlage van deze nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 

 
Bijlage judo  
De groepen 3 hebben afgelopen 
weken kennis gemaakt met de 
sport Judo. In de bijlage vindt u 
de folder van de 
judovereniging die de lessen 
verzorgt in de gymzaal aan de 
Bosgouw! 
Dus heeft u interesse, ga dan 
gezellig een keertje kijken!  
 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl


Almere Maru 

    

Judo 
Judo is een Japanse sport waarbij kinderen zichzelf 

leren te verdedigen en daarbij ook leren respect en 

verantwoordelijkheid voor elkaar (en anderen) te hebben.  

 

Het is een sport 

voor iedereen 

waar leeftijd of beperkingen geen probleem zijn. 
Almere Maru verzorgt judolessen vanaf 3 jaar. 

Mocht u of uw kind het leuk vinden om een keer te komen kijken of 

mee te doen, bent u van harte welkom bij een van onze lessen. 

(eerste drie lessen zijn gratis) 

 

 

 

 

Vanaf donderdag 29 augustus beginnen onze lessen weer in:  

  

Gymzaal de Gouwen 

Bosgouw 237, Almere-Haven 

 

      G-judo (aangepast Judo) 

In onze lessen bieden wij ook ruimte voor kinderen met 

beperkingen. Als u hier meer over wilt weten en wilt kijken of u 

kind hier aan mee zou kunnen doen, kunt u met onderstaande 

nummer contact opnemen. 

 

GRATIS JUDOPAK 

Wanneer u (of uw kind) lid wordt, dan krijgt u van ons gratis een 

Matsuru judopak om dit jaar zo goed mogelijk te kunnen beginnen*.  

 

De lestijden zijn: 

Donderdag van 16.15 tot 17.00 (3 t/m 6 jaar) 

Donderdag van 17.00 tot 18.00 (7 t/m 14 jaar) 

Donderdag van 18.00 tot 19.00 (14 en ouder) 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website of mailen of 

bellen met: 

www.almeremaru.nl 

info@almeremaru.nl of d.teunissen@gmail.com 

06-23 80 36 69 
 

*Het judopak krijgt men één les na ontvangst van de betaling van de eerste hele 

periode (kwartaal, half jaar of jaar). Het uitgereikte judopak is in de kwaliteit 

Matsuru Club en in de lengtemaat van het nieuwe lid. 

http://www.almeremaru.nl/
mailto:info@almeremaru.nl
mailto:d.teunissen@gmail.com


 

 
   FEBRUARI 2020 GAAN DE VOLGENDE TWEE 

   - PROGRAMMA’S VAN START! 
 

Begeleiding rondom scheiding voor 8 tot en met 12 jarigen 
 

Een scheiding heeft veel impact op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als 

de scheiding lang(er) is geleden. 

 KOESA is een preventief programma bedoeld voor kinderen waarvan bij ouders sprake is van geen tot matig 

conflict. In tien bijeenkomsten doorlopen ze samen met leeftijdgenoten hun eigen proces.  

 Dit practice based programma biedt kinderen in groepsverband de mogelijkheid om hun ervaringen, 
gevoelens en gedachten een plaats te geven. 

 In zes bijeenkomsten van anderhalf uur (op de maandagmiddag of de dinsdagmiddag) doorlopen ze samen 

met leeftijdgenoten hun eigen proces. 

 Ouders worden nauw betrokken bij het programma. Zij hebben een kennismakingsgesprek (samen met hun 

kind), er zijn twee ouderavonden, een ouder-kind-bijeenkomst en een eindgesprek. 

 De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en Verlies Almere en 

opvoedadviseurs van de Zorggroep. 

 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 
Voor wie is KOESA? 

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar waarvan de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn. Dit kan 
kort of lang(er) geleden zijn. Let op: KOESA is niet geschikt voor kinderen van ouders in een vechtscheiding. 
 

Wat hebben kinderen aan KOESA? 

Kinderen die hebben deelgenomen aan KOESA voelen zich naderhand onder meer opgelucht, blijer, minder 

boos, schuldig en angstig en snappen alles rondom de scheiding beter. Ze kunnen beter omgaan met problemen 
en in de meeste gevallen verbetert het contact met beide ouders. De meeste deelnemers voelen zich beter over 
zichzelf en over hun leven. 
 
Waar en wanneer kunnen kinderen deelnemen? 

De kennismakingsgesprekken met ouders en kinderen vinden plaats op maandagmiddag 24 februari of 
dinsdagmiddag 25 februari tussen 14.00 uur tot 18.00 uur op Busplein 26. 
 
De twee ouderavonden vinden plaats op Busplein 26 in Almere op de volgde data/tijden: 

- Maandag 16 maart of dinsdag 17 maart van 18.45 uur - 22.00 uur.  
- Maandag 30 maart of dinsdag 31 maart van 18.45 uur – 22.00 uur. 
Ex-partners wonen de ouderbijeenkomsten bij in aparte groepen. 
 
De bijeenkomsten voor de kinderen op maandagmiddag of dinsdagmiddag vinden plaats op de volgende 
data/tijden op Busplein 26: 
 

Maandagmiddag      Dinsdagmiddag 

Maandag 2 maart  16.00 - 17.30 uur    Dinsdag 3 maart   16.00 – 17.30 uur 
Maandag 9 maart  16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 10 maart    16.00 – 17.30 uur 
Maandag 16 maart 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 17 maart  16.00 – 17.30 uur 
Maandag 23 maart 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 24 maart  16.00 – 17.30 uur 
Maandag 30 maart 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 31 maart  16.00 - 17.30 uur 
Maandag 6 april  16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 7 april  16.00 – 17.30 uur 
 
De eindgesprekken met ouders vinden plaats op maandagavond 6 april of dinsdagavond 7 april tussen 19.00 uur 
en 22.30 uur plaats op het Busplein 26. 
 
Meer informatie of aanmelden? 
Wilt u meer informatie over KOESA of wilt u een/uw kind aanmelden? Dan kunt u bellen met Saskia Koning tel. 
06 35 11 14 80 of mailen naar s.koning@humanitas.nl. Meer informatie over KOESA kunt u lezen op 

www.koesa.nl  

mailto:s.koning@humanitas.nl
http://www.koesa.nl/

