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Beste ouders/ verzorgers, 
 
In augustus 1980 is de Flierefluiter gestart 
als nieuwe lagere (!) school in Almere 
Haven. Dit is inmiddels ( meer dan) 40 jaar 
geleden.  
We zijn ontzettend verheugd dat we ons 40-
jarig jubileum te mogen vieren. Door de 
Corona jaren hebben dit jubileumfeest bijna 
2 jaar moeten verschuiven, want eigenlijk is 
dit ons 42ste jaar dat de school bestaat. De 
ouderraad en de leerkrachten hebben leuke 
activiteiten georganiseerd, zowel binnen als 
buiten de groep. Daarna kunnen we 
genieten van een extra lang weekend 
vanwege Hemelvaart. 
We kijken uit naar een ontzettend 
feestelijke week. 
 

 
Door coronamaatregelen hebben we de 
feestweek uitgesteld naar het voorjaar van 
2022 en volgende week is het zover, we 
gaan er 3 hele leuke dagen van maken.  
Zo is er een bezoek aan de kinderboerderij 
en Ballorig voor de groepen 1-2 en 3 
Er worden feestelijke caps (petten) gemaakt 
door de groepen 4-8 en Neo, er is light 
graffitivoor de bovenbouw en de groepen 3 
t/m 8 en Neo gaan ontsnappen uit een 
digitale escaperoom. We hebben 
springkussens, oudhollandse spelletjes, 

muziek, dans,  freerun,  een 
stormbaan voor de groepen 1 t/m 5 
en Neo1. 
Voor de groepen 6 t/m 8 en Neo2 
zijn er  watersportactiviteiten  op het 
surfstrandje en er komt een valkenier 
langs bij alle groepen met echte 
roofvogels. Natuurlijk is er ook weer 
die heerlijke traktatie van Mariola. 
Op woensdag 25 mei is er 
“meester(s) en juffendag” voor alle 
groepen. 
 
Specifieke informatie krijgt u via de 
ouderportal van uw 
groepsleerkracht(en). Wilt u dit goed 
in de gaten houden want het kan zijn 
dat uw kind op een bepaald tijdstip 
op een bepaalde plaats moet zijn ( 
dit geldt met name voor de groepen 
van de Uithof en Neo2)  
Hierbij (nogmaals) het verzoek om 
uw kind voor de komende week een 
beker, bord en een vork mee te  
geveni.v.m. het milieu. De beker blijft 
3 dagen op school. De ouderraad 
komt met een feestelijke lekkere 
verassing. Graag alles voorzien van 
een sticker met naam en groep. 
Hartelijk dank! 
 
De MR en de 
Oudertevredenheidsenquête 
Bijgesloten bij deze nieuwsbrief treft 
u de uitkomsten van het ouder 
tevredenheidsonderzoek 2022.  
133 ouders hebben de enquête 
ingevuld. 
U waardeert de school met een 7,2 
en daar zijn we erg blij mee.  
De resultaten van de enquête zijn 
met de MR besproken. Hierbij blijkt 
dat  er ook waarderingen van minder 
dan 4 zijn gegeven. Omdat de 
enquête anoniem is, is niet duidelijk 
wie van de ouders deze 
ontevredenheid kenbaar hebben 
willen maken en de achterliggende 
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redenen zijn. Wij zouden als MR  graag 
inzicht daarin krijgen zodat we in de 
oplossing kunnen meedenken en op 
resultaten kunnen sturen om op die manier 
te werken aan een (nog) betere school. 
Daarom hebben we het volgende voorstel:  

- Laat  via het persoonlijke mailadres 

van de voorzitter -om de 

anonimiteit zo veel mogelijk te 

bewaren- weten wat je specifieke 

kritiek is op onderwerpen uit de 

enquête (dick.katgert@upcmail.nl). 

Ik garandeer daarbij dat de geuite 

kritiek verder anoniem zal worden 

gebruikt richting de school om aan 

verbetering te werken. Of geef aan 

dat u graag wilt aanschuiven bij de 

bijeenkomst van 31 mei. 

- Op dinsdagavond 31 mei is er om 

19.30 uur op de Bosgouw een hoor-

sessie waar iedereen die zijn/haar 

zegje hierover wil doen van harte 

welkom is. Daar zal geen 

onderwijspersoneel bij aanwezig 

zijn, uitsluitend 2 MR-leden vanuit 

de oudergeleding. 

Op deze manier hopen we meer grip te 
krijgen op de door jullie ervaren problemen 
en daar ook iets aan te kunnen doen. Ik 
reken op jullie medewerking. 
 
De MR is niet dood, zij leeft ! 
Zo lang niets van ons gehoord, dat maken 
we meteen goed. Afgelopen dinsdag zijn we 
weer bij elkaar geweest (de 2e keer sinds de 
lockdown). In deze 2 sessies: 
- is het formatieplan voor het komende 
schooljaar goedgekeurd (van 17 naar 18 
groepen) 
- is afgesproken dat de MR structureel 
wordt geïnformeerd over de dagelijkse 
luchtmetingen in alle 
  klaslokalen 
- is gesproken over de financiering van de 
tekorten van de schoolreisjes 

- zijn afspraken gemaakt over het 
opnieuw opzetten van de schoolgids 
- zijn de risico’s besproken van het 
feit dat op de Bosgouw veel ouders 
op het fietspad wachten op hun 
kinderen 
- zijn de resultaten uit de 
Oudertevredenheidsenquête 
besproken 
- is gesproken over het traject rond 
de opvolging van Lex als adjunct-
directeur 
- is gesproken over de zorgen rond 
de personele invulling van de 
groepen volgend schooljaar 
- in een aparte sessie zal de 
oudergeleding van de MR worden 
geïnformeerd over de Cito-resultaten  
  de analyse van de resultaten en de 
actieplannen daaruit voortvloeiend.  
Al met al 2 boeiende sessies met 
onderwerpen die er toe doen. Vanaf 
nu houd ik u weer graag op de 
hoogte. 
Hartelijke groet, 

Dick Katgert (voorzitter) 
 
 
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 
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. 
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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 .  
 
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 
 
Om een mooi lustrumfeest te kunnen 
organiseren hebben we uw ouder- 
bijdrage hard nodig. Zonder geld valt 
er helaas weinig te organiseren. Gun 
uw kind behalve onderwijs dan ook 
deze leuke extra's! 
 
De bijdrage voor het eerste kind is 
 € 32,50. Het tweede kind is € 30,00 
en € 27,50 voor uw 3de kind. 
U kunt de bijdrage overmaken op 
NL34 INGB 0008716410 TNV ASG inz 
OR Flierefluiter. 
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Wilt u de bijdrage wel betalen maar lukt dit 
niet in 1x dan is het natuurlijk ook mogelijk 
om in 2 of 3 termijnen te betalen. 
Als iedereen meedoet kunnen we er een 
spetterend feest van maken en ook volgend 
jaar weer voor alle kinderen leuke 
activiteiten organiseren! 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan 
kunt u altijd een mailtje sturen naar de 
ouderraad: or@flierefluiter.asg.nl 
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