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Beste ouders/ verzorgers, 
 

Volgende week zijn de rapportgesprekken  
Volgens de huidige maatregelen m.b.t. 
corona moeten we de gesprekken online 
houden. Hier willen we ons dan ook zoveel 
mogelijk aan houden. 
Op uw verzoek, onder andere omdat het 
voor u niet mogelijk is om online te komen, 
willen we een fysiek gesprek toestaan. U 
moet dan intekenen op de dinsdag- of 
woensdagmiddag. 
Een uitzondering maken we voor alle 
ouders en leerlingen van groep 8, zij hebben 
naast het rapportgesprek ook het VO-
adviesgesprek, dit willen we met iedereen 
fysiek doen. Ook zullen alle nieuwe ouders 
van de groepen 1-2 een uitnodiging krijgen 
om het eerste gesprek op school te doen, zij 
krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. 
 
 
Gevonden voorwerpen 

 
 
De bakken met gevonden voorwerpen 
puilen weer uit. Vanaf volgende week 
maandag liggen de voorwerpen uitgestald 
om te worden opgehaald door de 
rechtmatige eigenaar. Op de Bosgouw 
liggen ze op het podium, op de Uithof vop 
tafel voor het lokaal van groep 8A / B 
Als u wat mist, wilt u dan uw kind zelf even 
laten kijken. Als u een fysieke afspraak hebt 
voor een rapportgesprek dan kunt u zelf 
even gaan kijken na afloop van het gesprek. 
 
 

 

 

 
Op naar het lustrum!  
 
Beste ouders, 
 
U heeft de ouderbijdrage toch ook al 
overgemaakt? Mocht dit erbij 
ingeschoten zijn doet u het dan 
vooral nog! Omdat niet voor alle 
ouders duidelijk is wat er met de 
ouderbijdrage gedaan wordt, en om 
nog eens duidelijk te maken hoe hard 
uw bijdrage nodig is, nog even een 
korte samenvatting waar tot nu toe 
het geld van de ouderbijdrage voor is 
gebruikt: 
 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er 
voor alle klassen nieuwe boeken 
gekocht. Voor de kleuters/lagere 
groepen zijn dit boeken waaruit 
voorgelezen wordt, voor de hogere 
groepen zijn het boeken waar de 
kinderen zelf in kunnen lezen. Het 
thema dit jaar was: Worden wat je 
wil. De Kinderboekenweek is 
feestelijk afgesloten met wat lekkers 
en een drankje voor alle kinderen. 
  
Ook is er, net zoals elk jaar, weer 
voor alle klassen nieuw 
buitenspeelgoed gekocht. Dit 
varieert van een fiets waar wel drie 
kinderen tegelijk op kunnen, tot 
voetballen en stelten. We bestellen 
elk jaar speelgoed van goede 
kwaliteit, waardoor het wat duurder 
is dan van een discountwinkel, maar 
hierdoor gaat het speelgoed wel 
jaren mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                              Jaargang 41 nr. 21 | 04-02-2022 
 

 
 

 
www.deflierefluiter.nl          /          info@flierefluiter.asg-almere.nl 

 

 

 
11 februari 

Eerste rapport mee 
 

14 – 18 februari 
Rapportgesprekken 

 
15 februari 

Lesvrijemiddag 
rapportgesprekken 

 
19-27 februari 

voorjaarsvakantie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

  
 
In december hebben alle kinderen hun 
schoen mogen zetten en is Sinterklaas op 
school geweest. De groepen 1 t/m 4 hebben 
zelf een cadeau in de schatkamer van de 
sint mogen kiezen, de groepen 5 t/m 8 
hebben cadeaus voor de hele klas gekregen. 
Denk daarbij aan een leuk spel zoals 
Twister, schaakborden, boeken, mindgames 
enz. Op de dag dat Sinterklaas op school 
was kregen de kinderen een lekker en 
gezond tien-uurtje. 

(De schatkamer) 
 
December is natuurlijk de feestmaand, dus 
een paar weken later was er alweer het 
vervroegde kerstfeest, waarbij de kinderen 
een leuke kerstmuts en een gezellige avond  

 
 
 
 
 
of ontbijt kregen aangeboden. Ook 
de kerstbomen in de school, de 
lichtjes, de versiering, enz. worden 
door de ouderbijdrage mogelijk 
gemaakt. Dit jaar hebben we zelfs 
hulp van sponsors gekregen om alles 
voor elkaar te krijgen. Zonder deze 
hulp hadden we de kinderen niet 
zo'n leuk feest kunnen aanbieden. 
 
 
Zonder uw bijdrage zou dit allemaal 
niet mogelijk zijn, dus we bedanken 
alle ouders die de ouderbijdrage al 
betaald hebben. We zitten nu 
ongeveer op de helft van het 
schooljaar en er komen nog een 
aantal leuke activiteiten aan, 
waaronder het lustrum! Tot nu toe 
heeft 34% van de ouders de bijdrage 
betaald.  

 
 
1: nu 34% ouderbijdrage betaald 
2: overige activiteiten kunnen 
doorgaan en er kan een bescheiden 
lustrum gevierd worden 
3: ons doel: een spetterend feest! 
 
 
Om een mooi lustrumfeest (en de 
andere activiteiten die dit jaar nog 
komen) te kunnen organiseren 
hebben we uw bijdrage hard nodig. 
Zonder geld valt er helaas weinig te 
organiseren. Gun uw kind behalve 
onderwijs dan ook deze leuke 
extra's! 
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De bijdrage voor het eerste kind is € 32,50. 
Het tweede kind is € 30,00 en € 27,50 voor 
uw 3de kind. 
U kunt de bijdrage overmaken op 
NL34 INGB 0008716410 TNV ASG inz OR 
Flierefluiter. 
U kunt ook deze QR-code gebruiken. 

 
Wilt u de bijdrage wel betalen maar lukt dit 
niet in 1x dan is het natuurlijk ook mogelijk 
om in 2 of 3 termijnen te betalen. 
 
Als iedereen meedoet kunnen we er een 
spetterend feest van maken en ook volgend 
jaar weer voor alle kinderen leuke 
activiteiten organiseren! 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan 
kunt u altijd een mailtje sturen naar de 
ouderraad: or@flierefluiter.asg.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Ouderraad 
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