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17-21 februari 
Voorjaars-
vakantie  

 
3 maart 

Studiedag  
 

9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

Vrij! 
 

13 april 
2e paasdag  

Vrij! 
 

24 april 
Koningsspelen 

 
27 april – 8 mei 

Meivakantie  
 

21,22 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 

29 mei 
Lesvrije middag 

Leerlingen 
middag vrij 

 
1 juni 

2e pinksterdag 
Vrij! 

 
  

 

 

 
Ouderraad  
Uitgaven Ouderraad schooljaar 2019-2020 
In bovenstaande cirkeldiagram is te zien hoe de 
Ouderraad de financiën wil budgetteren. Echter is nog 
maar voor 32% van de leerlingen de ouderbijdrage 
betaald. Dat zijn 135 van de 423 leerlingen. 
U zult begrijpen dat de activiteiten zoals gepland en 
zoals gebudgetteerd, enkel uitgevoerd kunnen worden 
indien er voldoende inkomsten vanuit de 
ouderbijdrage zijn.  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! 
 
Dringende oproep voor nieuwe leden voor de OR 
Beste ouders van onze leerlingen!!!  
Wij van de OR zijn op zoek naar een paar nieuwe 
leden. Ben je creatief, gezellig en spontaan?  
Meld je dan nu aan! We zijn er voor alle leuke dingen 
die op school gebeuren. Aanmelden kan via: 
or@flierefluiter.asg.nl, graag onder vermelding van uw 
naam, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en) waarin uw kind(eren) 
zit(ten). Wij hebben uw hulp hard nodig! Met 
vriendelijke groet, De OR 
 

 
schoolvoetbal 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie 
over schoolvoetbal.  

 
Voorleeswedstrijd groep 7/8  
Afgelopen dinsdag heeft Faith 
Mansveld uit groep 7A de 
Flierefluiter vertegenwoordigd 
bij de Almeerse 
voorleeswedstrijd. Eerder was zij 
als beste lezer van onze school 
uit de wedstrijd gekomen.  
Of ze ook door is naar de 
volgende ronde, is nog even 
spannend. Dit wordt vandaag 
bekend gemaakt.  
Wij zijn hoe dan ook onwijs trots 
op haar!!  
 

 
Kom in de klas op donderdag 27 
februari 
Wil je ervaren hoe het is om een 
dag zelf voor de klas te staan? 
Op donderdag 27 februari wordt 
een meeloopdag georganiseerd 
voor iedereen die wil ervaren 
hoe het is om voor de klas te 
staan. Zo kun je kennismaken 
maken met betrokken docenten, 
eigentijdse onderwijsconcepten 
en enthousiaste leerlingen. 
Je kunt deze dag meelopen met 
leerkrachten uit het 
basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, MBO en speciaal 
onderwijs. 
Aanpak lerarentekort 
In Almere is op enkele plaatsen 
sprake van een fors 
lerarentekort. Op andere  
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plaatsen in Flevoland zijn die tekorten er nu misschien 
nog niet, maar de vooruitzichten wijzen daar wel op.  
Het doel van de meeloopdag is om inwoners te 
enthousiasmeren voor het onderwijs door hen zelf te 
laten ervaren wat het vak inhoudt.  
Aanmelden en meer informatie 
Meelopen op 27 februari 2020? Meld je dan aan via: 
www.flevowijs.nl/meeloopdag 
Of kijk in de bijgevoegde flyer voor meer informatie. 
 

 
MR-informatie 
Het is lang geleden dat er MR-informatie via de 
Nieuwsbrief naar u toe is gekomen. Dat betekent niet 
dat de MR heeft stilgezeten. Even een kleine update. 
De bezetting van de MR is gewijzigd. Richard Haeck is 
voorzitter van de GMR (MR van de ASG) geworden 
maar houdt nog wel zijn zetel in de MR van de 
Flierefluiter. Ondergetekende heeft het 
voorzitterschap van hem overgenomen met Barend 
Klickermann als nieuwe secretaris. 
Binnen de Flierefluiter is door de nieuwe directie 2 jaar 
geleden een verbetertraject ingezet om de 
schoolresultaten op een hoger peil te krijgen. In het 
eerste jaar heeft de nadruk gelegen op het creëren van 
een interne cultuur van samenwerking, wederzijds 
respect en een gevoel van veiligheid onder de 
medewerkers. Tevens is er meer focus gekomen op en 
dus meer tijd besteed aan de basisvakken Taal en 
Rekenen. Vervolgens zijn meer expliciete 
leerdoelstellingen voor de kleutergroepen 
geïntroduceerd, het zogenaamde "beredeneerde 
aanbod". Daar is dit seizoen een specifiek verbeterplan 
rekenen voor de hele school aan toegevoegd met 
individuele doelstellingen voor alle leerkrachten. Een 
onderdeel hiervan is het toepassen van een nieuwe 
methodiek.  
Het ASG-bestuur toont zich bij dit alles erg betrokken 
en biedt waar mogelijk de nodige ondersteuning in de 
vorm van het detacheren van externe krachten. 
Bij een tussentijdse toetsing (observaties in de diverse 
groepen door directie, Intern Begeleiders en externe 
krachten) bleek het beoogde resultaat afgelopen 
november nog niet op het gewenste niveau te liggen 
en zijn er tijdens de studiedagen gestandaardiseerde 
werkafspraken gemaakt. 

Gedurende dit hele proces is de 
MR -weliswaar vanaf de zijkant- 
betrokken geweest. Evaluatie 
van de laatste Cito-toetsen en 
de resultaten van de IEP-toets 
voor de groepen 8 zullen 
uitwijzen hoe de school er nu 
voor staat. 
Afgelopen periode is de directie 
er (bijna) altijd in geslaagd om 
de docenten-bezetting compleet 
te houden en daardoor 
ongestoord les te blijven geven 
aan alle groepen, tegen de 
landelijke en met name ook 
lokale trend in. 
Verder hebben we ons druk 
gemaakt over de schoonmaak, 
over de schoolreisjes, budgetten 
en meer van dergelijke 
incidentele zaken. Mijn 
persoonlijke ideaal als voorzitter 
van de MR is het realiseren van 
een grotere 
ouderbetrokkenheid en -waar 
mogelijk- ouderparticipatie, 
daarnaast van een goed 
aansluitende overgang van het 
basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs. 
Ik houd u vanaf nu weer 
regelmatig op de hoogte van het 
reilen en zeilen van de MR. 
Mochten er zaken spelen welke 
de aandacht van de MR vereisen 
laat ons dat vooral weten. 
Dick Katgert. 
 

 
Fijne vakantie! 
We wensen alle kinderen en hun 
papa’s en mama’s een prettige 
vakantie! Tot maandag 24 
februari! 

http://www.deflierefluiter.nl/
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IN DEKOMKOM   KLASKLAS

27 FEBRUARI 2020
WWW.FLEVOWIJS.NL/MEELOOPDAG

MEELOOPDAG IN MEELOOPDAG IN 
HET ONDERWIJSHET ONDERWIJS

De meeloopdag in het onderwijs is een initiatief van gemeente Lelystad, 
gemeente Almere en alle betrokken onderwijsorganisaties in Flevoland.



Ervaar hoe leuk het is om voor 
de klas te staan!
Tijdens de meeloopdag kun je een dagje mee-
kijken met een leraar. Dat kan op een basis-
school, een middelbare school, in het speciaal 
onderwijs of op een MBO in Flevoland. Zo kun 
je zelf ervaren hoe leuk het is om voor de klas 
te staan.

Waarom een meeloopdag?
In Flevoland is veel vraag naar goede leer-
krachten. Dat geldt voor het basisonderwijs, 
het voortgezet onderwijs, het speciaal onder-
wijs en het middelbaar beroeps onderwijs. 
Het Flevolandse onderwijs heeft veel pareltjes 
in huis, zoals vernieuwende en verschillende 
onderwijsconcepten en betrokken leraren.

Kom in de klas
Op de meeloopdag kan je zelf ervaren hoe 
leuk en waardevol het is om voor de klas te 
staan. Misschien denk je na afloop erover om 
zelf als leerkracht aan de slag te willen. Tijdens 
de meeloopdag ontvang je informatie over de 
mogelijkheden en leg je contacten.

Hoe meld ik mij aan?
Wil je een dagje meelopen in het onderwijs in 
Flevoland op 27 februari 2020? 
Je bent van harte welkom! Meld je aan via
www.flevowijs.nl/meeloopdag.

WWW.FLEVOWIJS.NL/MEELOOPDAG
De meeloopdag in het onderwijs is een initiatief van gemeente Lelystad, 
gemeente Almere en alle betrokken onderwijsorganisaties in Flevoland.
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Schoolvoetbaltoernooi 2020 voor de groepen 5 tot en met 8.  
Het schoolvoetbaltoernooi heeft dit jaar een eigen site met alle informatie en daar kunt u vooraf zien 
waar en tegen wie uw kind moet spelen: https://schoolvoetbalalmere.wekeepscore.nl 
De kinderen spelen niet allemaal op dezelfde woensdag. Hieronder kunt u zien wanneer welk team 
aan de beurt is. 
 
Jongens groep 5/6 
Flierefluiter 1 groep 6A/6b 26 februari 2020 
Flierefluiter 2 groep 5b op 26 februari 2020 
Flierefluiter 3 groep 5a + Neo1 op 11 maart 2020 
Meisjes groep 5/6  
Flierefluiter 1 Groep 6B + Neo 1 spelen op 18 maart 2020 
Flierefluiter 2 Groep 5a/6a  spelen op 18 maart 2020 
Flierefluiter 3 Groep 5b spelen op 18 maart 2020 
Jongens groep 7/8   
Flierefluiter 1 Groep  8a en B spelen op 26 februari 
Flierefluiter 2 Groep 7a + Neo 2 spelen op 4 maart 2020 
Flierefluiter 3 ??? op 4 maart 2020 (niet opgegeven, maar staan wel in het schema) 
Meisjes groep 7/8  
Flierefluiter 1 groep 8a spelen op 11 maart 2020 
Flierefluiter 2 groep 8b spelen op 11 maart 2020  
Flierefluiter 3 groep 7a spelen op 11 maart 2020 
 

 De dinsdag voor de wedstrijddag krijgt uw kind een shirt ,broekje en een paar sokken. (zolang 
de voorraad strekt!) 

 Wij vragen u om uw kind 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de 
coach van het team.  

 Voor de teams zijn we nog wel op zoek naar begeleiders. Dus wilt u een 
woensdagmiddag 2-3 uurtjes een team coachen? Geef het dan even door aan de juf 
of meester van uw kind. 
 

 

   

https://schoolvoetbalalmere.wekeepscore.nl/


Schoolvoetbalteams 2019/2020 

De groepen 7-8 spelen 8-8. 

Jongens gr 8  
Flierefluiter 1 

Jongens gr 7+Neo 
Flierefluiter2 

Meisjes  7/8a  
Flierefluiter 2 

Meisjes  7/8   
Flierefluiter 1 

Meisjes 7/8  
Flierefluiter 3 

Jahmairo Wartes Senna v Eck Allyssa Coersen Shavon Hoogewerf Jordin Knoflook 

Denzel Rozario Reyan Mabrouk Virginia Mooij Mischa Roubos Zara Vos 

Cherano Grant Daimon Splinter Tanika Koedoe Reka Armee Chiara Duker 

Fabian Bakker Mick Wijbroek Ana Ronde Jasmijn Vink Suus Boone 

Jason Schleiffert Sem Cia Britt van Dam Isa Bitter Daimy Dirkmaat 

Levi Doeswijk Gino Voerman Chirala de Jong Djoeke Bergansius Fleur Koch 

Preveen Venukumar Maarten v Reijn Kaya Roozendal Simone Ahmed Sanne vd Meer 

Dean Rademakers Niels Hofman   Sophie Smit Lauren  v Duijn 

Tynan verbeek Hugo de Vries  Chinamaren Ofochukwu Synora Stoker 

 Siem Wolters    Laura Bergsma 

 Mika Boone    

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepen 5-6 spelen 6-6 

We hopen dat de teams zo kloppen. Staat er iemand niet op en wil je nog meedoen, geef het dan 

even door aan je juf of meester. 

Jongens gr 5/6  
Flierefluiter 1 
6a 

Jongens gr 5/6 
Flierefluiter 2 
5b + 6b 

Jongens gr 5/6 
Flierefluiter 3 
5a 

Joey Schoemaker Quin Remers  Colin Smit 

Faris vd Tweel Jemani Boldewijn Dean Sterkeboer 

Fenenc v Wely Mohammed Omar al H Milan Duker 

Sidney Stalma Mikai Koning Diego Oost 

Tygo Koning Bas Smit Enhao Smit 

Sem v Kampen Rayan Ramli   Owen v Duijn 

Sam Karssen Valentijn Oosterveld Jari de Boer 

Nick  Schouten Jeevan Selhi  

Ryan Rosielle Ebube Ofochukwu  

 Samuel Mes  

Meisjes 5/6   
Flierefluiter 1 
Groep 6b 

Meisjes 5/6 
Flierefluiter 2 
Groep 5b/6a 

Meisjes 5/6  
Flierefluiter 3 
5b 

Britt de koe Isis vd Kuijl Sara Ronde 

Jael Slinger Isabelle v Nieuwenhof Fenna  vd Broek 

Layla Franssen Ally Lodik Liara Slinger 

Elize Harthoorn Roos de Groot? Sanne vd Ingen 

Sara Jane Richardson Femke Dijkema Jaline vd Bos 

Jesslyn Kragtng Noa Cordilia Zoe Fitz-Jim 

Mila Rondeel   

Sanne Schnitker   

   


