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9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

Vrij! 
 

13 april 
2e paasdag  

Vrij! 
 

27 april – 8 mei 
Meivakantie  

 
21,22 mei 

Hemelvaart 
Vrij! 

 
29 mei 

Lesvrije middag 
Leerlingen 
middag vrij 

 
1 juni 

2e pinksterdag 
Vrij! 

 
12 juni 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 7 

 
15 juni 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
17 juni 

Meesters- en 
juffendag  

 
19 juni 

Rapport 2 mee  
 
  

 
 

 
De school op slot  
De school is 16 maart op slot gegaan. We hebben nooit 
eerder zo’n opdracht vervuld dat al onze  leerlingen 
onderwijs op afstand kregen. Van 16 maart tot met 6 
april krijgen de leerlingen herhalingsstof. Mochten de 
scholen langer dicht blijven dan zal er een ander 
leerstof aanbod komen. Of de scholen gesloten blijven 
horen we op 31 maart. 
Achter de schermen is onze ICT-afdeling  aan het 
onderzoeken of we lesinstructies op afstand kunnen 
gaan geven. We staan hier niet alleen in want we 
hebben contact met verschillende ASG scholen om 
expertise met elkaar te delen. Alle leerkrachten maken 
gebruik van digitale middelen en geven les vanuit huis. 
Voor de ene leerkracht is het nog onwennig om zo te 
werken en voor de andere leerkracht niet, ik hoop dat 
u daar begrip voor heeft. 
Afgelopen week hebben alle leerlingen thuis geleerd. 
We begrijpen dat het druk kan zijn om tegelijkertijd 
zowel uw werk te moeten doen als uw kind(eren) te 
mogen begeleiden. We vinden het fijn hoe alle ouders 
het oppakken. 
 

 
Lespakketten ophalen 
Het ophalen van lespakketten willen we minimaliseren. 
De teamleden van de Flierefluiter denken ook aan hun 
gezondheid en we willen zo min mogelijk 
contactmomenten hebben met de ouders. Op dinsdag 
31 maart delen we alleen lespakketten uit aan ouders 
die geen andere mogelijkheid hebben. Niet alle 
groepen krijgen 31 maart nieuwe lesstof, de 
leerkrachten van die groepen hebben al werk gedeeld 
voor de week van 31 maart t/m 7 april. Via ouderportal 
berichten we de ouders die wel een lespakket op 
school kunnen ophalen en hoe laat ze dinsdag op 
school kunnen komen om het lespakket op te halen. 
 

 
Iep centrale eindtoets 
Minister Slob  heeft 
aangekondigd dat de PO-scholen 
dit jaar geen centrale eindtoets 
gaan afnemen bij de leerlingen 
in groep 8. Alle leerlingen in 
groep 8 hebben de afgelopen 
weken al het voorlopig 
schooladvies van de basisschool 
gekregen. Het schooladvies is 
altijd al leidend geweest  bij de 
keuze van een middelbare 
schoolopleiding. Het 
schooladvies bepaalt op welk 
niveau leerlingen starten op een 
middelbare school. 

 

 
Lekker bewegen 
Lieve sportieve leerlingen, we 
hebben al bijna twee weken 
geen gym gehad. Nu moeten we 
naast het schoolwerk ook maar 
weer is wat bewegen! In de 
bijlage vinden jullie leuke 
oefeningen voor tussendoor. Er 
is een blad voor groep 1 t/m 4 
en een blad voor groep 5 t/m 8. 
Doe jij ook mee? Het enige 
verschil is dat je het thuis doet 
en zonder je vrienden en 
vriendinnen, maar dan kun je 
papa en mama wel gezellig aan 
het werk zetten. Veel plezier! 
Er volgens snel nieuwe 
opdrachten! 
Groetjes, meester Theo  
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Ik lees thuis challenge! 
Vanwege de coronacrisis heeft 
Kinderboekenambassadeur en Kinderboekenschrijfster 
Manon Sikkel de actie #Ikleesthuischallenge bedacht. 
Hiermee kun je boeken winnen om te lezen tijdens de 
periode dat iedereen aan huis is gekluisterd. Meedoen 
is niet moeilijk, iedereen kan het. Je hebt de hulp van 
ouders of juf niet nodig. Maak een leuke foto terwijl je 
aan het (voor)lezen bent en deel deze op sociale media 
met de tag #ikleesthuischallenge erbij. De beste foto 
van de week wordt door ons gepubliceerd op de 
website van de Kinderboekenambassadeur en krijgt 
een mooi leesboek opgestuurd van de tiplijst! 
Benieuwd naar de tiplijst van Manon Sikkel of die van 
andere Kinderboekenschrijvers? Bekijk dan gauw de 
volgende website: 
https://kinderboekenambassadeur.nl/tiplijsten/. 
 

 
JGZ Informatie en Tips 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie 
en tips van de jeugdverpleegkundige van JGZ over de 
tijd die je als ouders nu met je kinderen thuis 
spendeert.  
 

 
Opvang van leerlingen 
Met dit lekkere weer maken we er nog steeds gezellige 
dagen van met de kinderen die we opvangen op 
school.  

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


Tips en ideeën voor alle ouders en kinderen 
van jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere 

 

maart 2020 

Beste ouders, 

Het zijn aparte weken voor alle ouders en kinderen in Almere.  

Even geen school, je bent veel tijd samen thuis en ondertussen 

moet je als ouders vaak ook thuis werken. Om jullie een steuntje in  

de rug te geven hebben we hier allerlei tips en ideeën verzameld. Wij zijn zelf bereikbaar  

op werkdagen via 088- 002 99 90 voor vragen over opgroeien en opvoeden. 

 

Thuis lekker bewegen 

Bewegen is belangrijk en gezond en daarmee een must voor opgroeiende kinderen (en 

pappa’s en mamma’s). Hoe meer beweging kinderen krijgen, hoe beter.  

Nu de kinderen thuis zijn kun je als ouder wellicht ook gemakkelijker samen met je kinderen 

bewegen. Doe samen bijvoorbeeld mee met Nederland in Beweging! dat dagelijks wordt 

uitgezonden of doe samen yoga. Superleuk om samen te doen. Op de website van Alles over 

sport vind je elke dag een challenge van een gymleerkracht, de 10 leukste buitenspelletjes 

en toffe beweegbreaks om tussen het huiswerk door te doen.  

Link: https://www.allesoversport.nl/artikel/school-gesloten-beweeg-thuis/ 

Ook Zapp-sport heeft een leuk plan bedacht: Zapp-sport home. Alle info kun je hier vinden: 

https://www.zapp.nl/programmas/zappsport/nieuws/26680-zappsport-home 

 

Gratis online training voor gescheiden ouders van Villa Pinedo 

Waarschijnlijk kan je als gescheiden ouder de komende weken best wat tips en adviezen 

gebruiken. Veel ouders zijn meer dan ooit op hun mede-ouder aangewezen, er moet 

intensiever dan anders worden samengewerkt tussen gescheiden ouders. Kinderen zijn nu 

niet op school en deze situatie vraagt veel van onze flexibiliteit. 

Om jou als ouder te ondersteunen in deze tijd bieden wij onze online training van €97 euro 

tot 6 april kosteloos aan. We willen graag ouders een handje helpen om de samenwerking 

makkelijker te laten verlopen deze weken. Aanmelden kan via deze link: 

https://training.villapinedo.nl/ 

 

Info over Coronavirus in Turks/Engels/Tigrinya/Arabisch 

De belangrijkste informatie van de overheid in beeldtaal en tekst. De informatie is steeds 

actueel.  Link: https://www.pharos.nl/coronavirus/ 

 

 

https://www.allesoversport.nl/artikel/school-gesloten-beweeg-thuis/
https://www.zapp.nl/programmas/zappsport/nieuws/26680-zappsport-home
https://training.villapinedo.nl/
https://www.pharos.nl/coronavirus/


Tien tips over het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie 

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee 

om? Hoe praat je over deze nieuwe situatie met je kinderen en hoe vul je de dagen op een 

prettige manier in met elkaar? Het Nederlands Jeugd Instituut geeft tips en vult deze de 

komende periode aan met concrete voorbeelden voor ouders. Link: 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-

thuissituatie 

 

Vragen over opvoeden en het Coronavirus? 

Het coronavirus is elke dag in het nieuws. Ook als je zelf niet ziek bent, krijgen jij en je gezin 

te maken met het coronavirus. Er wordt veel over gepraat, evenementen zijn afgelast, 

horeca is dicht en ook scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Over hoe je hier mee 

om kunt gaan staan ook op de site van Opvoeden.nl verschillende tips. Daarnaast is dit altijd 

een handige site om allerlei betrouwbare informatie over opvoedvragen op te zoeken. 

Neem er eens een kijkje: https://www.opvoeden.nl/ 
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 Start 

Finish 

Speel verstoppertje 
buiten of binnen 

Ga 10 minuten steppen 
of fietsen door de wijk 

Speel een partijtje 
voetbal of hockey 

Speel een potje 
knikkeren 

schop een bal 30x tegen 
de muur 

Maak een bos wandeling 

Maak een hinkelbaan en 
voer deze 5x uit 

Stuiter een bal 30x tegen 
de muur 

Gooi een bal 5x op en 
neer zonder te laten 

vallen  

Ga 10 minuten lopen 
door de wijk 

Probeer alle vakken uit te voeren deze week. Lukt het niet om het buiten te doen, kijk dan wat er binnen kan! 



 
 
 Start 

Finish 

Speel verstoppertje 
buiten of binnen 

Ga 15 minuten steppen 
of fietsen door de wijk 

Speel een partijtje 
voetbal of hockey 

Doe 15 push ups, 30 sit-
ups en 30 x touwtje 

springen 

Gooi een bal 50x tegen 
de muur 

Maak een bos wandeling 

Maak een hinkelbaan en 
voer deze 5x uit Maak een hut van takken Maak een eigen beweeg 

/freerun parcours  

Ga 15 minuten hardlopen 

Probeer alle vakken uit te voeren deze week. Lukt het niet om het buiten te doen, kijk dan wat er binnen kan! 


