
            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                              Jaargang 41 nr. 32 | 13-05-2022 
    

 
 

 

 

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

 

 

 
23-24-25 mei 

Lustrumdagen ihkv 
40 jaar Flierefluiter 

 
26 mei 

Hemelvaartsdag 
 

27 mei 
Lesvrijedag 

 
6-7-8 juni 

Pinksterweekend 
 

10 juni 
Start Cito 

toetsweken voor  
de groepen 3 t/m 7 

 
13 t/m 15 juni  

Kamp groepen 8 
 

23 juni 
Studiedag 

 
27 juni 

Schoolreisje 
groepen 3,4 en 

Neo1 
 
 
 

 
  

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De zonnige  meivakantie zit er al weer op en 
we gaan de laatste periode in van het 
schooljaar 21-22. Dit wordt een speciale en 
leuke periode, we vieren ( met enige 
coronavertraging) het 40 jarig bestaan van 
de Flierefluiter. De ouderraad heeft met 
samenwerking van enige teamleden een 
feestelijk programma samengesteld voor de 
lustrumdagen op 23, 24 en 25 mei. 
Binnenkort ontvangt u hierover meer 
informatie. 
 

 
Bibliotheekvrijwilliger worden? 
Nu de schoolbibliotheken weer open zijn en 
begeleid worden door bibliotheekouders, 
organiseren wij (De Nieuwe Bibliotheek) 
weer een bijeenkomst in bibliotheek STAD:  
Hoe werkt het bibliotheeksysteem? Hoe 
promoot je boeken en hoe werkt de 
schoolWise portal?  
Wil je antwoord op deze vragen en vind je 
het leuk om andere bibliotheekvrijwilligers 
te ontmoeten, kom dan naar de workshop.  
Aanmelden kan door te mailen naar 
onderstaand mailadres:  
educatie@denieuwebibliotheek.nl, graag 
onder vermelding school en aantal 
bibliotheekvrijwilligers.  
Datum: woensdag 25 mei van 09:30 – 11:00 
uur.  
 
Rookvrij schoolplein en parkeerplaats 
Sinds enige tijd hangen aan de hekken van 
het schoolplein de attentiebordjes voor een 
rookvrij schoolplein, voor een rookvrije 
generatie. We rekenen hiervoor op uw 
medewerking. Tevens vragen wij aandacht 
voor een “rookvrije” parkeerplaats achter 
de school. Door verschillende omwonende 
is gevraagd of wij de ouders kunnen vragen 
om bij het ophalen van de kinderen niet 

met draaiende motor te wachten. De 
buren zitten , zeker nu het weer 
zomer wordt, vaak in de tuin en dan 
is het niet prettig dat de 
luchtkwaliteit hierdoor wordt 
aangetast. Verzoek dus om zo min 
mogelijk uw kind met de auto op te 
halen en om bij het wachten de 
motor van de auto uit te schakelen. 
Hartelijk dank , ook namens onze 
buren. 
 
Schoolreisje. 
De kosten van de komende 
schoolreisjes blijken door de huidige 
prijsontwikkelingen hoger uit te 
komen dan begroot. Toch hebben we 
besloten om de bijdrage voor dit 
schooljaar op €27,50 te houden 
omdat we dit nu eenmaal hebben 
afgesproken. Het verschil gaan we 
eenmalig bekostigen uit de NPO 
gelden. Dit zijn subsidiegelden die we 
van rijk krijgen om extra 
investeringen te doen om corona 
achterstanden weg te werken. 
Omdat we door corona al 2 jaar niet 
op schoolreisje zijn geweest hebben 
we een mogelijkheid gevonden om 
dit tekort uit deze subsidie aan te 
vullen. 
 
We gaan weer op schoolreis ☺ 

 
De groepen 3 t/m 7 gaan na twee 
jaar zonder uitstapjes, eindelijk weer 
op schoolreisje! 
Het schoolreisje voor de groepen 
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3,4 en neo1 is op maandag 27 juni.  
Het schoolreisje voor de groepen 5-6-7 en 
Neo 2 groep 7 is op vrijdag 8 juli. 
 
Waar de groepen naartoe gaan houden we 
nog even als een 
verassing.  
De kosten voor het schoolreisje zijn €27,50 
en kunnen worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL71INGB0001907896 
onder vermelding van de voor- en 
achternaam en de groep van de 
leerling(en). 
De groepen 1/2 gaan begin van het nieuwe 
schooljaar weer op schoolreisje. Mocht u 
ook deze kosten alvast willen overmaken, 
dan kunt u bovenstaande gegevens 
gebruiken.  
 
Ouders waarvoor het betalen van het 
schoolreisje een financiële zorg oplevert, 
mogen samen met juf Karin kijken naar een 
passende oplossing.  
 
Sommige ouders hebben 2 jaar geleden een 
bedrag overgemaakt t.b.v. het schoolreisje 
2020. Dit schoolreisje is toentertijd niet 
doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen. 
Indien dit voor u geldt verzoeken wij u om 
een mailtje te sturen naar 
info@flierefluiter.asg.nl . Graag in het 
mailtje vermelden voor welke kinderen er 
toen betaald is. Juf Karin zal daarna deze 
betaling bevestigen en doorgeven hoeveel 
er nog eventueel bijbetaald moet worden. 

 

Avondvierdaagse 
Na twee jaar zonder avondvierdaagse 
hopen we dat het dit jaar wel weer gaat 
lukken om de avondvierdaagse te 
organiseren. De organisatie die normaal 
gesproken in Almere de 
avondvierdaagse organiseerde bestaat 
helaas niet meer, dus het zal dit jaar wat 
anders zijn dan voorgaande edities. 
Iedere school moet nu zelf de routes 
maken, zorgen voor eigen drinkposten 

enzovoorts. Het voordeel hiervan 
is dat we elke avond kunnen 
starten op ons eigen schoolplein, 
het nadeel is dat er alleen 
gelopen wordt met kinderen van 
de eigen school. Omdat een 
avondvierdaagse met maar een 
handjevol kinderen niet echt 
sfeervol is zijn we benieuwd 
hoeveel kinderen er ongeveer 
interesse hebben om mee te doen 
en of er ouders zijn die kunnen 
helpen bij de posten onderweg. 
We wandelen elke avond een 
route van 5 kilometer. De 
avondvierdaagse zal dit jaar 
waarschijnlijk in de laatste week 
van juni plaats vinden. 
Dus zijn uw kinderen van plan om 
mee te lopen? Laat dat dan graag 
voor 27 mei weten via 
avondvierdaagse 
flierefluiter@gmail.com 
Vermeldt dan de naam en de 
groep van uw kind en ook voor de 
hoeveelste keer uw kind 
meeloopt, dit in verband met de 
medailles na afloop. 
Zou u kunnen helpen bij een van 
de posten op de route? Laat dat 
dan graag weten via 
or@flierefluiter.asg.nl 
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