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16 december 
Kerstontbijt groepen 

1 tot en met 3 
 

17 december 
Kerstavond groepen 

4 tot en met 8 
Bosgouw: 18.00 – 

19.30 
Uithof: 18.15 – 

19.45 
 

18 december 
Lesvrije middag 

Start Kerstvakantie 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
MR-nieuws 
Het is al weer even geleden dat u iets van de MR hebt 
mogen vernemen. Als gevolg van Corona zijn we een 
tijdje niet bij elkaar geweest. Die tijd hebben we wel 
gebruikt om onze website te actualiseren zodat u vanaf 
nu altijd terug kunt lezen wat op onze agenda’s heeft 
gestaan en welke besluiten daar uit voort zijn 
gekomen. Onze pagina is op de Flierefluiter website 
terug te vinden onder <ouders> 
<medezeggenschapsraad>. Daar staan naast de huidige 
samenstelling van de MR o.a. ook de doelstellingen 
voor dit schooljaar. 
Komende dinsdag hebben we het voornemen om weer 
te vergaderen; deze vergadering is als gevolg van 
Corona niet openbaar. Agendapunten welke aan bod 
zullen komen zijn: 

- Status ventilatiesystemen in de klassen 

- Onderwijs op afstand 

- Corona subsidie 

- Discussiestuk: hoe zorgen we voor een 

soepeler overgang tussen basisschool en 

voortgezet Onderwijs 

- Uitkomst enquête Oudertevredenheid 

- Groepsindeling en huisvesting: 

vaststaand/ruimte voor alternatieven 

- Besteding werkdrukgelden 

- Status “onbevoegden” voor de klas. 

Zoals u ziet weer interessante items waar wij ons over 
zullen buigen. Als de notulen van een vergadering 
definitief zijn goedgekeurd kunt u ze teruglezen op de 
website. Mocht u zaken hebben welke besproken 
zouden moeten worden in onze vergaderingen, mail ze 
dan naar mr@flierefluiter.asg.nl of spreek ons aan op 

het schoolplein (op anderhalve meter natuurlijk 😊) 
 
Hartelijke groet, 
 
Dick Katgert  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst  
Vanwege Corona wordt dit 
jaar Kerst anders gevierd 
dan wij op de Flierefluiter 
gewend zijn. 
De groepen 1 t/m 3 gaan 
gezellig in de klas ontbijten. 
De kinderen hoeven alleen 
het 10-uurtje mee te 
nemen, het ontbijt wordt 
door de OR- raad geregeld. 
  
Voor de groepen 4 t/m 8 
wordt er op donderdag 17 
december een gezellige 
avond  georganiseerd. De 
kinderen van de Bosgouw 
zijn op school welkom om 
18.00uur tot 19.30uur. 
De kinderen  van de Uithof 
beginnen een kwartier later 
dus om 18.15uur en 
eindigen om 19.45uur. Alle 
kinderen hebben thuis al 
gedineerd, wel krijgen zij 
Coronaproof hapjes en 
drankjes die door de OR 
geregeld worden. 
Om niet te vergeten, alle 
kinderen worden in hun 
mooiste kleding verwacht. 
 
Bij het ophalen wachten de 
ouders hun kinderen buiten 
op. Op de Bosgouw zoals 
gewoonlijk en op de Uithof 
wachten de ouders buiten 
op de fietspad/stoep voor 
het lokaal van hun kind. 
  
Bij het halen en brengen 
van de kinderen vragen wij 
jullie vriendelijk rekening 
mee te houden met de 
drukte bij de Uithof. 
We hopen op een super 
gezellige en een tikkie 
spannende avond. 
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Herhaling: Ouderbijdrage 
De ouderraad heeft de afgelopen weken prachtige 
cadeaus geregeld voor het Sintfeest. De leerlingen van 
de onderbouw groepen waren erg blij met hun nieuwe 
cadeaus. Er komt helaas erg weinig geld binnen. We 
hebben nu 35% binnen gekregen. Om de betaling van 
de ouderbijdrage te vergemakkelijken hebben we een 
QR-code toegevoegd.  
-Voor het eerste kind uit het 
gezin is het 32,50 euro 
-Voor het tweede kind uit het 
gezin is het 30,- euro 
-Voor elk volgend kind is het 
27,50. 
Alvast bedankt voor het storten 
van de bijdrage.  
Groet, Madelon 
 
Sport & Cultuur materialen inzameling voor kinderen 
in Almere  
 
Coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur Yvonne 
Wolff zet een inzamelingsactie op voor kinderen die 
het tijdens de feestmaand moeilijk hebben thuis. 
Verschillende mensen, gemeente, organisaties en het 
zorgveld zetten zich met zijn allen in voor kinderen in 
Almere om meer te kunnen bewegen en mee te 
kunnen doen met de aangeboden activiteiten. 
Sportmaterialen en materialen om muziek of kunst 
mee te maken worden gemist als de kinderen lid zijn 
van een vereniging. Deze materialen om mee te 
kunnen doen met de activiteiten waar je lid van bent 
via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn vaak niet te 
betalen.  
 
In Almere zijn 9.000 kinderen die leven op de 
armoedegrens. Door de corona crisis is de verwachting 
dat hier nog meer kinderen bij zullen komen. In 
samenwerking met verschillende partijen kan 
Jeugdfonds Sport & Cultuur het voor kinderen een 
beetje mooier maken. De inzameling van de materialen 
zal ervoor zorgen dat nog meer kinderen de weg naar 
Sport & Cultuur zullen vinden. Het doel is dus om 
kinderen die het nodig hebben via Focus4Care te 
verwijzen naar de shop vol met Sport & Cultuur 
materialen. De eerste twee weken van januari 2021 
kunnen we de kinderen voorzien van gratis Sport & 
Cultuur materialen.  
 

 
 

‘’Trek je kast leeg en breng 
het naar het Echnaton’’ 

 
Van 15 tot 18 december 
kunnen de materialen 
worden verzameld bij het 
Echnaton. Er zal een kar 
staan waar de materialen 
kunnen worden afgegeven. 
Vanaf dinsdag 5 januari 
2021 kunnen alle kinderen 
terecht van 10.00-14.00 uur 
bij “Focus4Care” in het 
Buurtcentrum Cobra, Hildo 
Kropstraat 8,1328 BC 
Tussen de Vaarten om 
geschikte spullen uit te 
kiezen en deze gratis op te 
halen.  
 
Alle kinderen in Almere zijn 
welkom om nieuwe spullen 
uit te kiezen of hun spullen 
te brengen. Wij zouden hier 
super blij mee zijn! 
Financiële bijdragen en 
schenkingen van spullen 
zijn van harte welkom. 
Meer informatie is te 
vinden op de website 
https://jeugdfondssport 
encultuur.nl/fondsen 
/almere/ en in de 
nieuwsbrieven, uitingen 
van het Echnaton, de 
Schoor, Kleur in Cultuur en 
op de social media kanalen 
van Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Almere.  
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