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13 januari 
Start periode 
Citotoetsen  

 
24 januari 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

30 & 31 januari 
Staking! 

 
7 februari 
Rapport 1  

mee naar huis  
 

11, 12, 13 
februari 
10-min 

gesprekken 
 

11 februari 
Leerlingen 
middag vrij  

 
17-21 februari 

Voorjaars-
vakantie  

 
3 maart 

Studiedag  
 

9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

 
13 april 

2e paasdag  
 

24 april 
Koningsspelen 

 
27 april – 8 mei 

Meivakantie  
 
  

 
 

 
Staking! 
30 en 31 januari is de school dicht van wege een 
staking! 
We staken voor voldoende leerkrachten, minder 
werkdruk en een fatsoenlijk salaris. Met deze actie 
willen een signaal afgeven dat onderwijs dat wij geven 
onderdruk staat!  
Wij verwijzen graag naar de brief van het bestuur ASG 
die toegevoegd is bij deze nieuwsbrief. 
 

 
Citotoetsen 
Komende week gaan we in de meeste groepen verder 
met de Citotoetsen. Dat betekent dat er vrijwel iedere 
dag één of meerdere Citotoetsen op het programma 
staan. Wilt u ervoor zorgen dat dokters- en 
tandartsafspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd 
gepland worden? Dat voorkomt dat uw zoon/dochter 
een Citotoets op een later moment moet inhalen.  
 

 
Ouderbijdrage 
Op dit moment staat de thermometer van de betaalde 
ouderbijdragen op 26%. Dat betekent dat er voor 110 
van de 423 leerlingen aan ouderbijdrage is betaald. Dat 
is helaas nog niet genoeg om alle activiteiten voor dit 
schooljaar te kunnen vormgeven zoals we graag 
zouden willen.  

Wij verzoeken u vriendelijk de 
ouderbijdrage voor dit 
schooljaar voor uw kinderen 
over te maken op 
rekeningnummer NL 34 INGB 
0008716410   o.v.v.  
OR INZ de Flierefluiter. Graag 
daarbij de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en) 
vermelden. 
De ouderbijdrage bedraagt 
€32,50 voor het eerste kind, €30 
voor het tweede kind en €27,50 
voor ieder volgend kind. Alvast 
bedankt! 
 

 
Studiedag 
Vrijdag 24 januari staat er een 
studiedag gepland voor de 
leerkrachten. De kinderen zijn 
die dag vrij en kunnen genieten 
van een lang weekend. 

 
 
 
 
 
 

Cursus ‘Opvoeden enzo’ 
De JGZ Almere organiseert 
binnenkort weer een 
opvoedcursus. De cursus is 
bedoeld voor ouders die tegen 
opvoedproblemen of -
onzekerheden aanlopen. De 
cursus is gratis (gesubsidieerd 
door de gemeente Almere) en 
start op dinsdagochtend 4 
februari. Voor meer informatie 
kunt u de bijlage van deze 
nieuwsbrief bekijken.  

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
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Schoolreisje en Kamp 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 3 
t/m 7 weer op schoolreisje. 
U kunt de benodigde €27,50 overmaken op 
rekeningnummer: NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en ‘schoolreisje’. 
 
Groep 8 zal eind van het jaar weer op kamp gaan. 
De kosten voor het kamp bedragen €70,- en kunnen 
worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL71INGB0001907896 
ten name van ASG INZ DE FLIEREFLUITER o.v.v. ‘naam 
van de leerling’ en ‘Kamp’. 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (voorheen de 

GGD) ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen 
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn 
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het 
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens 
heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan 
de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te 
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u 
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige 
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 
Bijeenkomst 3: Straffen 
Bijeenkomst 4: Negeren 
Bijeenkomst 5: Apart zetten  
Bijeenkomst 6: Alles op een rij 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
De cursus wordt op dinsdagochtend gegeven. 

 
De cursusdata zijn: 4 en 11 februari, 3-10-17 en 31 maart 2020. 

Tijd 9.30-11.30 uur  
 

De cursus wordt gegeven In het GGD gebouw: Boomgaardweg 4, Almere.  
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen 
kantooruren) met  JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2). 
 
Wees er snel bij want vol=vol.  
 
                                                           



 

   

 
 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Mogelijk heeft u via de media gehoord dat er opnieuw een staking is aangekondigd 
in het onderwijs. In het kader van het groeiende lerarentekort hebben de 
onderwijsbonden opgeroepen tot een landelijke staking op 30 en 31 januari 2020.  
 
Door op 30 en 31 januari a.s. het werk neer te leggen, willen de bonden aandacht 
vragen voor het alsmaar groeiende lerarentekort. Het lerarentekort wordt gevoeld 
in alle sectoren van het onderwijs, en dus ook bij ASG. Het aantal leerlingen in het 
primair onderwijs dat door het lerarentekort geen leraar voor de klas heeft, loopt 
voortdurend op en in het voortgezet onderwijs kampen scholen met tekorten bij 
een flink aantal vakken. De onlangs door het kabinet toegezegde extra middelen 
zijn eenmalig en niet structureel.  
 
Om onder deze moeilijke omstandigheden de kwaliteit van het onderwijs op peil te 
houden, is het bestuur van ASG van mening dat op de korte termijn, naast 
structurele middelen, ook beleidsmatige heroverwegingen en meer 
ondersteunende maatregelen van de overheid noodzakelijk zijn. Het College van 
Bestuur heeft dan ook begrip voor de aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 
januari 2020.   
 
Wij weten nog niet of, en zo ja, welke leraren en docenten zullen staken. Wij 
weten nu ook nog niet of dat gevolgen heeft voor het open blijven van de school 
van uw kind(eren) op 30 en 31 januari a.s. Wij begrijpen dat dit voor u als ouder 
lastig kan zijn. Daarom informeren wij u tijdig zodat u de tijd heeft om opvang voor 
uw kind te regelen, mocht dat nodig zijn. De directie van de school van uw 
kind(eren) houdt u de komende tijd op de hoogte.  
 
U hoort zo snel mogelijk via de school van uw kind(eren) of de school geheel of 
gedeeltelijk gesloten zal zijn op 30 en 31 januari a.s.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Almeerse Scholen Groep,   
 
 
 
De heer H. Griffioen MSc   Mevrouw S. Olivier 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 

Aan alle ouders/verzorgers van  
leerlingen van de Almeerse Scholen Groep 

uw kenmerk  
kopie  
behandelaar M. Dorren 

bestuurssecretariaat@asg.nl 
ons kenmerk CvB/dor 
datum 15 januari 2020 
betreft Tweedaagse staking op  

30 en 31 januari 2020 

mailto:bestuurssecretariaat@asg.nl

