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We zijn er weer! 

Beste ouders/ verzorgers, 

Na een voorjaarsvakantie met prachtig 

lente weer zijn we fijn gestart met de 

kinderen. Deze week en de komende 

anderhalve week nemen we de Cito-

toetsen af voor de groepen 3 t/m 8 om 

extra gegevens te verzamelen over de 

ontwikkeling van de kinderen. Deze 

gegevens zorgen er voor dat we snel 

informatie hebben om extra zorg in te 

kunnen zetten als kinderen dat nodig 

hebben.  

De Cito-gegevens worden op 26 maart 

meegegeven aan de ouders. De Cito-

gegevens worden door de leerkracht 

geanalyseerd en de interventies worden 

weggezet op de weekroosters. De 

leerkrachten zullen de 16 weken tot de 

zomervakantie extra leermomenten 

inplannen mochten er leerachterstanden 

zijn opgelopen. Mocht er zorg zijn bij de 

school en de ouders n.a.v.de Cito-

gegevens dan zullen wij in gesprek gaan 

met elkaar om onze handelingen toe te 

lichten.   

 

Deze week zijn de oudergesprekken, 

want we mogen niet vergeten dat er voor 

de lockdown 16 weken fysiek les is 

gegeven naast de 5 weken van de 

lockdown.  

 

Zodra we meer informatie hebben over 

de extra gelden van de 

rijksoverheid  (Nationaal Programma 

Onderwijs) zullen wij u hierover 

informeren. Het zijn gelden van het rijk 

om in te zetten om eventueel opgelopen 

achterstanden weg te werken. 

 

ASG verzorgt jaarlijks in de 

zomervakantie een zomerschool. 

We zullen u hier tijdig over 

informeren als uw kind hier voor 

in aanmerking komt. Dat gaat te 

allen tijde in samenspraak met de 

ouders. 

 

We wensen alle ouders en 

kinderen een fijn weekend toe. 

Groet, Madelon 

 

 
Vacature binnen de MR-
oudergeleding 
Met pijn in het hart moet ik u laten 
weten dat Eric van Veen na 3 jaar 
"actieve dienst" besloten heeft te 
stoppen met zijn lidmaatschap van 
de MR. De combinatie met gezin en 
met name werk maakte het naar zijn 
inzicht niet mogelijk om optimaal te 
kunnen functioneren binnen de MR.  
We zullen zijn nuchtere en rationele 
kijk op zaken zeker missen. 
 
Betekent dus dat er een vacature is 
ontstaan en ik nodig 
geïnteresseerden daarom van harte 
uit om zich te melden via ons 
mailadres mr@flierefluiter.asg.nl.  
 
Ik zal met alle kandidaten een 
persoonlijk gesprek voeren om 
enerzijds de ambities van de 
kandidaten te peilen en daarnaast 
een inkijkje te geven in de inhoud 
van het MR-schap. 
 
We zien de reacties graag tegemoet. 
Dick Katgert. 

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


            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                              Jaargang 40 nr. 25 | 05-03-2021 
 

 
 

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

 

 

 
2 april 

Goede vrijdag 
Vrij! 

 
5 april 

2e paasdag 
Vrij! 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
Voorleeswedstrijd 
Donderdag 4 maart stond Samuel uit groep 
7/8B in de Almeerse finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd 2021. Via een livesteam 
hebben meerdere groepen op school 
meegekeken naar het mooie fragment dat 
Samuel uit het boek “De zee kwam door de 
brievenbus” voorlas. Er volgde een 
spannende ontknoping, maar helaas viel 
Samuel net buiten het erepodium. Hij 
behaalde een mooie vierde plaats en we 
zijn ontzettend trots op onze eigen 
voorleeskampioen. Goed gedaan lieve 
Samuel!  

 

 
De leesweken zijn begonnen! 
Tijdens de Leesweken van 4 maart t/m 10 
mei, worden alle kinderen in Nederland 
aangemoedigd boeken te lezen. Op die 
manier kunnen zij het best bepalen wat hun 
favoriete boek is. Gedurende de Stemweek 
van 11 mei t/m 17 mei kunnen alle kinderen 
uiteindelijk stemmen op hun favoriete 
boek. Alle kinderen in Nederland van 6 t/m 
12 jaar vormen samen de Kinderjury en 
bepalen met elkaar welk boek het beste 
boek is en de belangrijkste lezersprijs voor 
kinderboeken in ontvangst mag nemen. Na 
de Leesweken en de Stemweek wordt op 24 
juni de winnaar van de Kinderjury 
bekendgemaakt. Op de website 
https://kinderboekenweek.nl/ kinderjury/ 
vind je tiplijsten met allerlei leuke boeken in 
verschillende leeftijdscategorieën. Ook vind 
je hier alle verdere informatie over de 
leesweken. 
Veel plezier met lezen allemaal! 
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