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Informatie-avond 
Beste ouders/verzorgers, 
Komende week staat een informatieavond op de 
agenda. We hebben een alternatief moeten bedenken. 
Een lokaal vol ouders/verzorgers is in deze tijd 
ondenkbaar. Op dinsdag 1 september ontvangt u een 
presentatie, waarbij u van alles te weten komt over het 
nieuwe schooljaar en specifieke informatie over de 
jaargroep en groeps-overstijgende informatie. De 
presentie zet de groepsleerkracht op 1 september 
tussen 15:30 uur en 16:30 uur op ouderportaal. 
Vanaf  woensdag 2 t/m vrijdag 4 september kunt u 
vragen stellen aan de leerkracht via het ouderportaal. 
De leerkracht zal de vragen verzamelen en afwegen of 
het een vraag is die voor meer ouders belangrijk is of 
misschien zelfs groeps-overstijgend is. Vanaf maandag 
7 september zullen de we de vragen persoonlijk 
beantwoorden óf indien de vraag door meerdere 
ouders is gesteld en/of groeps-overstijgend is, via de 
nieuwsbrief beantwoorden. 
 
 

 
Startgesprekken in de week van 7 september voor de 
groepen 3 t/m 8 
Dit schooljaar houden we in de week van 7 september 
startgesprekken waarin we met u de stand van zaken 
over uw kind bespreken na de eerste paar weken 
onderwijs in dit nieuwe schooljaar. 
We doen dit zoveel mogelijk “live” en daarvoor hebben 
we de volgende gespreksregels afgesproken: 
Per leerling komt 1 ouder op gesprek. De ouder wordt 
opgehaald bij de desbetreffende ingang (zie eind van 
deze tekst) door de groepsleerkracht.  
Het gesprek duurt maximaal 10 minuten, dit om 
onnodig wachten (buiten) te voorkomen.  
De inschrijving voor dit gesprek wordt op 
woensdagmiddag 2 september om 14:00 uur 
opengezet. 

 
De gespreksmiddagen zijn: 
Dinsdagmiddag 15:30 – 16:45 
Woensdagmiddag 13:30 – 16:30 
Donderdagmiddag 15:30 – 16:45 
Vrijdagmiddag 15:30 – 16:30 
 
Indien u zich niet prettig voelt 
bij een “live” gesprek, kunt u bij 
de groepsleerkracht een verzoek 
doen om het gesprek via 
Microsoft Teams óf telefonisch 
te doen. 
 
De ingang die u moet gebruiken 
is: 
Voor de groepen 3 en 4A: de 
hoofdingang. 
Voor de groepen 4B , 5A en NEO 
1: de bovenbouwingang. 
Voor de groepen 5/6B en NEO 2: 
de achteringang bij de 
parkeerplaats. 
Voor de groepen op de UITHOF: 
de achterdeur van het 
groepslokaal. 
 
 

 
Groepen 1-2 startgesprekken 
Op de jaarplanning staat dat er in de week van 8 
september startgesprekken van start gaan. Om alle 
ouders van de groepen 1 en 2 ‘live’ uit te nodigen 
hebben we gekozen om de periode van de 
startgesprekken te verlengen. De groepsleerkracht 
nodigt de ouder uit om in de weken van 8 september 
t/m 8 oktober op startgesprek te komen. Zo willen we 
alle ouders de gelegenheid geven om de leerkracht 
persoonlijk te spreken over de ontwikkeling van hun 
kind en ook een kijkje te laten nemen in het lokaal.  
De leerkracht zal de ouders persoonlijk benaderen bij 
het hek of via ouderportaal. Er zijn nieuwe ouders die 
al een gesprek hebben gehad met de leerkracht, deze 
ouders kunnen de leerkracht via ouderportaal 
benaderen mochten er nog vragen zijn over de start op 
school.   
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Dansles van Daniël Sandu 
Op donderdag 3 september, maandag 7 september, 
dinsdag 8 september, woensdag 9 september en 
donderdag 10 september komt Daniël Sandu weer 
danslessen geven bij ons!  
De lessen vinden plaats in de gymzaal onder de 
gymtijden van uw kind. We  zien uit naar deze leuke, 
leerzame lessen! 
 
 

 
Your Musiqskool 
Heb jij altijd al muzieklessen willen volgen? Ontdekken 
welk instrument bij jou past? Eindelijk 
leren drummen, piano of (bas)gitaar leren spelen? Of is 
zingen jouw grote passie? In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een flyer met informatie van Your 
Musiqskool. 
 
 

 
Het AKT gaat weer van start! 
Beste ouder/verzorger, 
Vanaf vandaag kunnen de kinderen weer worden 
ingeschreven voor de naschoolse AKT lessen.  
Doet uw kind ook mee? Inschrijven voor de naschoolse 
lessen kan vanaf dit schooljaar op de nieuwe 
website Sportencultuur.almere.nl. Vanaf aanstaande 
donderdag zijn hier ook alle locaties, dagen en tijden 
van de lessen te vinden. Als u uw kind wilt inschrijven 
voor Gym+ (groep 1/2 & groep 3/4/5) of Sport+ (groep 
6/7/8), dan kan dit vanaf 27 augustus. Voor de ASM 
Academie (groep 5 t/m 8) en KidsXtra (groep 3 t/m 8) 
kan dit ook, maar dan alleen als u een uitnodiging met 
wachtwoord heeft ontvangen(zie de toelichting 
hieronder).  
Inschrijven werkt als volgt: 
Ga naar Sportencultuur.almere.nl; 
klik bovenaan op de website op AKT; 

Maak een account aan, dit is 
nodig omdat het een nieuwe 
website is; 
Klik bovenaan op Inloggen en vul 
uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in; 
Kies een les uit en klik op 
Aanmelden. 
 
 
 
Deed uw kind afgelopen 
schooljaar mee aan de ASM 
Academie of KidsXtra en wil 
hij/zij dit jaar weer meedoen? 
Dan heeft u een uitnodiging met 
een wachtwoord nodig. Deze 
uitnodiging kan aangevraagd 
worden bij de gymleerkracht 
van school. De gymleerkracht 
beslist of uw kind weer in 
aanmerking komt. 
 
Als u vragen heeft over de 
lessen of hulp nodig heeft met 
inschrijven, mag u mij altijd 
mailen: t.vandenberg@flierefluiter.asg.nl 
 
Mocht u nog niet weten wat het AKT is, hieronder 
staat een link naar het promotiefilmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=eSreNKqc1n8 
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De scholen zijn weer begonnen! En ook Muziekschool Your Musiqskool kijkt  
er weer naar uit om muziekles in Almere Haven en Almere Buiten weer bereikbaar te maken.   
Muziek verbindt, inspireert, helpt je gevoel te uiten en helpt o.a. je concentratie te verbeteren.  
Maar het belangrijkste; het is superleuk om muziek te maken, een fijne uitlaatklep, juist in deze tijd!  
 
OPEN LESWEEK | MA 24/8 – VRI 28/8   | VOLG EEN GRATIS PROEFLES | ONTDEK JE INSTRUMENT! 
Heb jij altijd al muzieklessen willen volgen? Ontdekken welk instrument bij jou past? Eindelijk  
leren drummen, piano of (bas) gitaar leren spelen? Of is zingen jouw grote passie? Wil je meer  
met zelfvertrouwen leren zingen Of leren zingen en je zelf op piano leren begeleiden? Ook kan  
je samen met een vriend/vriendin op les! Dit is je kans! Meld je (samen) aan voor een gratis proefles  
in onze open lesweek via https://www.yourmusiqskool.nl/praktische-informatie/contact/ 
 
ROOSTER LOCATIE ALMERE HAVEN, STEIGER 200, 1351  
Maandag 24/8   14.45 -20.00 gitaarles basgitaarles, pianoles 

vioolles  
14.45 – 15.30 Young Ones 7- 10 jaar (groepsles) 
15.30 – 16.15 11- 13  
16.30 – individueel les  

Dinsdag 25/8 14.45  – 20.30 Piano, zang, (elek).gitaar, basgitaar drums  
donderdag 14.45 – 20.30 Piano, zang, (elek). gitaar,  
Vrijdag 14.45 – 20.30  Piano, gitaar 

 
GROEPS ORIENTATIE CURSUSSEN |  GRATIS PROEFLES  

 
MEER INFORMATIE  | PROEFLES AANVRAGEN   
Bij Your Musiqskool krijgt uw kind les van enthousiaste en ervaren vakdocenten en artiesten!  
Voor het aanvragen van een gratis proefles of meer info over o.a. onze lestarieven: 
yourmusiqskool.nl | info@yourmusiqskool.nl | 036 3001063 (Ma - Do 11 -13) | facebook | Instagram  
 

  GEEN GELD VOOR MUZIEKLES? HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR HELPT! 
Is het door omstandigheden niet mogelijk om het lesgeld zelf te betalen? 
Your Musiqskool is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Zij kunnen helpen met een bijdrage 
In het lesgeld. Dit kunt u aanvragen via o.b.s. Aurora! Voor meer informatie: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/ 

Donderdag 
27/8 
 

14.45 – 14.30  Basiscursus gitaar 8-12 jaar 
Leer in 12 lessen samen met anderen alles over de gitaar 
en leer je eerste melodietjes spelen!  
Bandles 27/8 

OPEN LESWEEK MAANDAG 24/8 – VRIJDAG 28/8 


