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03 juni  
Sportdag groepen 

5,6 en 7 
 

4-5-6  juni 
Pinksterweekend 

 
10 juni 

Start Cito 
toetsweken voor  

de groepen 3 t/m 7 
 

13 t/m 15 juni  
Kamp groepen 8 

 
17 juni 

Watersportdag 
groepen 8 

 
23 juni 

Studiedag 
 

27 juni 
Schoolreisje 

groepen 3,4 en 
Neo1 

 
27 juni 

start 
Avond4Daagse 

t/m 30 juni 
 

 
  

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Half april hebben de groepen 8 de eindtoets 
basisonderwijs IEP gemaakt. De resultaten 
van de IEP geven een indicatie voor het 
vervolgonderwijs. Ook kunnen wij zien of de 
door de school afgegeven schooladviezen 
op niveau zijn. Als een leerling met de IEP 
veel hoger scoort dan het schooladvies kan 
in overleg met de ouders het schooladvies 
worden aangepast.  
Het landelijk gemiddelde van de IEP ligt dit 
schooljaar op 80, ons schoolgemiddelde is 
79. 
 
Scholen op de Kaart 
Op de website “Scholen op de Kaart” staat 
heel veel informatie over alle (basis)scholen 
van Nederland, dus ook van de Flierefluiter. 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/a
lmere/7034/openbare-basisschool-de-
flierefluiter/    
 
Gespreksavond MR 
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep 
van de MR om mee te praten over de 
waardering voor de Flierefluiter naar 
aanleiding van het 
tevredenheidsonderzoek. Helaas heeft 
niemand zich aangemeld en op de avond 
zelf zijn er geen ouders gekomen om met de 
MR in gesprek te gaan. De MR gaat nu met 
eigen inzicht werken aan een plan van 
aanpak om de knelpunten aan te pakken. 
Schriftelijk reageren kan nog altijd, dit kan 
via de mail mr@flierefluiter.asg.nl of, indien 
gewenst, door een brief af te geven op de 
administratie. 
 
Bericht vanuit het bestuur van de ASG 

De Flierefluiter is aangesloten bij de 

Almeerse Scholen Groep (ASG). Als 

schoolbestuur ontwikkelen we iedere vier 

jaar een toekomstplan. Dit toekomstplan 

helpt ons om onze missie, Samen kleur 

geven aan goed onderwijs, steeds 

zichtbaarder te maken op onze 

scholen. Ons huidige toekomstplan 

heet Koers 22 en eindigt dit jaar. 

Vanaf volgend jaar is Koers 26 onze 

leidraad. Dat plan geven we de 

komende maanden met elkaar vorm: 

met leerlingen, medewerkers, 

medezeggenschap, toezichthouders, 

maatschappelijke partners én met u 

als ouders. Graag nodigen we u en 

uw kind uit om jullie bijdrage te 

leveren tijdens (een van de) drie 

bijeenkomsten van ASG Draait Door. 

In bijgevoegd document vindt u een 

uitnodiging om digitaal deel te 

nemen aan een van de 

brainsstormsessies die door het 

bestuur wordt georganiseerd.  
 
Sportdag 3 juni: Havenspelen 2022 
Volgende week vrijdag 3 juni is de 
sportdag voor de kinderen van de 
groepen 5,6 en 7 + Neo 5,6,7 op de 
Skillsgarden in Almere Haven. 
Op deze dag worden de 
kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 
uur verwacht op Parkweg 139 in 
Almere Haven. 
Het is fijn als de kinderen daar in 
sporttenue worden gebracht.  
We draaien deze sportdag een 
continue rooster tot  14.00 uur. 
Daarna kunnen de kinderen daar 
weer opgehaald worden. 
Indien 14:00 niet haalbaar is voor u 
dan verzoeken wij u dit op te geven 
bij de groepsleerkracht. Uw kind 
wordt dan mee terug genomen naar 
school en wordt daar opgevangen tot 
15:15. U dient dit wel ruim van te 
voren kenbaar te maken bij de 
groepsleerkracht. 
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Vrijdag 17 juni de watersportdag  
van de groepen 8 en Neo 8 
In samenwerking met Sail today hebben we 
weer een mooi watersport programma voor 
de kinderen gemaakt! 
Uw kind wordt om 08.30uur verwacht bij 
Sail Today, Marinaweg 163 in Almere.  
We draaien deze dag een continue rooster 
tot 14.00 uur. Om 14.15 kunnen de 
kinderen daar weer opgehaald worden of 
zelfstandig naar  huis. Dit wel doorgeven 
aan de groepsleerkracht. 
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