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HERHALING: 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 terug naar de brief van het bestuur 
ASG die toegevoegd is de nieuwsbrief van vorige week.  
 

 
Donny in een musical! 
Zoals u wellicht al bekend is, speelt Donny Keune uit 
groep 5B in de musical Kinky Boots. Donny speelt de 
rol van de jongere Charlie en doet dit met heel veel 
passie en plezier. Op 8 januari mocht hij in de 
Almeerse Schouwburg deze rol spelen. De musical is 
genomineerd voor de AD Publieksprijs 2020. Deze prijs 
is afgelopen woensdag tijdens het Musical Awards Gala 
uitgereikt. Helaas ging er een andere musical met de 
prijs vandoor. Donny zal nog meerdere keren in deze 
musical schitteren, alleen dan wel buiten Almere. Toi, 
toi, toi! 
 

 
Studiedag 24 januari 
Tijdens de studiedag stond centraal ‘het lesgeven’ aan 
de leerlingen. Er zijn afspraken gemaakt over een 
lesmodel dat alle leerkrachten gaan inzetten tijdens 
hun les. Er is een nieuw formulier geïntroduceerd waar 
de leerkracht n.a.v. de vragen de Cito’s toetsen kan 
analyseren. Met deze verklaringen kan de leerkracht 
beter afstemmen per leerling, groepje op groep 
leerlingen. 

 
Letterfeest in de groepen 3! 
De kinderen van groep 3 hebben 
alle letters geleerd en dat was 
een feestje waard! De lokalen 
waren versierd, de juffen 
hebben getrakteerd op lekkers, 
er zijn prijsjes gewonnen met 
letterbingo én de kinderen 
hebben een heuse 
letterspeurtocht gedaan door de 
hele school! Het was een 
geslaagd feestje.  

Schaaktoernooi Topsporthal  
Op zaterdag 21 maart doet de 
Flierefluiter weer mee aan het 
jaarlijkse Almeerse 
schaaktoernooi. 
De kinderen kunnen zich de 
komende weken inschrijven 
voor dit toernooi. Een team 
bestaat uit 4 schakers en 
eventueel reservespelers. 
Leeftijd is niet belangrijk, enige 
schaakkennis wel.  
Per team is er een begeleider 
nodig. Een begeleider zit aan de 
tafel waar geschaakt wordt en 
houdt samen met de begeleider 
van de tegenstander de scores 
bij.  
 
De inschrijfformulieren hangen 
bij de lokalen. Voor vragen kunt 
u terecht bij meester Olivier.  
 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.schakenalmere.nl  
21 maart |12:30 – 17:30 | Topsportcentrum Almere  
 
Schoolschaaktoernooi  
Ter voorbereiding van het Almeerse schaaktoernooi is 
een toernooi op de Flierefluiter georganiseerd. 
Dit toernooi vindt plaats onder schooltijd. Het 
aanmelden van dit toernooi gaat via de eigen 
leerkracht.  
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