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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  
 
  

 
 

 
Nieuwe rapporten 
Volgende week krijgen de kinderen hun eerste 
schoolrapport mee van dit schooljaar. Dit rapport ziet 
er anders uit dan de vorige schoolrapporten. De 
afgelopen maanden heeft de rapportcommissie hard 
gewerkt aan de samenstelling van een nieuw rapport. 
In het nieuwe rapport staan voor alle essentiële vakken 
de resultaten van de vorderingen van uw kind. 
U krijgt met dit rapport een beeld van de ontwikkeling 
van uw kind. In het bijbehorende rapportgesprek krijgt 
u een toelichting en kunt u vragen stellen. Ook krijgt u 
tijdens het rapportgesprek de resultaten van de 
Citotoetsen mee. Met deze toetsen wordt de 
beheersing van de vakken rekenen, taal en lezen van 
uw kind gemeten. 
Het rapport begint met de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind. Hier worden alle 
vaardigheden beschreven die nodig zijn om tot leren te 
komen. Voor dit rapport maken wij gebruik van een 5-
puntsschaal. Bij de vakken rekenen, taal en spelling 
hanteren wij een 80% -norm. Ons streven is dat iedere 
leerling minimaal 80% goed scoort op de 
methodetoetsen. Hieronder volgt de uitleg van de 
vertaling van toetsscores naar het rapport. 
 

beoordeling afkorting score 

zeer goed ZG 95%-100% 

goed G 85%-94% 

voldoende V 71%-84% 

matig M 55%-70% 

onvoldoende O 54% of lager 

 
Behalve het rapport lezen, willen wij u vragen om ook 
een bijdrage te leveren aan dit rapport. Dit kunt u 
doen door in het rapport, op de laatste bladzijde, het 
complimentenblad in te vullen. 
 

 
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.  
 

 
Kloppen uw gegevens nog? 
Bent u dit schooljaar verhuisd en 
heeft u de school nog niet op de 
hoogte gebracht van uw nieuwe 
adres? Of heeft u een nieuw 
telefoonnummer welke op 
school nog niet bekend is? Dan 
willen wij u vragen dit alsnog 
door te geven aan juf Karin.  
Samen zorgen we ervoor dat alle 
gegevens compleet en correct 
zijn.  
  
 

 
Broertjes of zusjes naar school 
Heeft uw schoolgaande kind een 
broertje of zusje die volgende 
jaar 4 wordt en ook naar de 
Flierefluiter gaat? Geef dit dan 
nu alvast door aan juf Karin.  
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Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen op het 
hoofdgebouw zit weer aardig vol. Is uw zoon of 
dochter iets kwijt? Neem gerust een kijkje in de bak. 
Alle spulletjes die vóór de voorjaarsvakantie nog in de 
bak zitten, worden aan het goede doel geschonken.  
 

 
De juffenballet voorstelling, reacties van Neo 1: 
Het was leuk omdat het grappig was. Het was 
spannend. 
Het ging  over een school met heksenjuffen en juf 
klaproos. 
Van Julie. 
 
Ik vond het vooral heel mooi dat de achtergronden 
bewogen en dat je mee werd gesleurd in het verhaal. 
Van Sanne S. 
 
Ik vond het heel leuk dat juf Klaproos met behulp van 
die twee dansers in het boek een drankje vond dat 
juffrouw. Maanzaad weer beter maakten 
Van Rifka. 
 
Ik vond het heel leuk want het was heel spannend en 
heel grappig. 
Van Doris 
 
Ik vond het leuk omdat de bewegingen magisch waren. 
Van Max T. 
 
Eerst waren de juffen heel streng en boos daarna 
waren ze eigenlijk weer heel lief. 
Van Jolijn. 
 

Ik vond het muziekje een beetje 
spannend. Het was ook een 
beetje spannend maar ik vond 
het wel leuk. 
Van Elke. 
 
Het Engelse stukje was leuk. 
Van Daniel. 

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.  
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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