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8 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 

 
29 juni 

Intekenen 
rapportgesprekken 

vanaf 15:00 
 

1 juli 
2e rapport mee 

 
4-8 juli  

Rapportgesprekken2 
 

7 juli 
Lesvrije middag 

 
11 en 12 juli 

Afscheidsavonden 
groepen 8 

 
15 juli  

Lesvrije dag 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Deze week zijn we gestart met de CITO E 
toetsweken. Bijna elke dag hebben de 
leerlingen van de groepen 3 t/m 7 twee 
toetsen te maken. Een behoorlijke opgave. 
De resultaten zeggen iets over het behaalde 
niveau van dit schooljaar in vergelijking met 
de rest van de Nederlandse leerlingen in het 
zelfde leerjaar. De CITO resultaten van uw 
kind(eren) krijgt u tijdens de 
rapportgesprekken. Intekenen voor deze 
gesprekken kan vanaf 29 juni. 
 
Oproep 
Bent u in het bezit van een 
onderwijsbevoegdheid basisonderwijs en 
zou u één of meerdere dagen (inval) 
groepsleerkracht willen zijn op de 
Flierefluiter, neem dan contact op met 
Madelon (directie@flierefluiter.asg.nl ), dan 
maken  we graag met u een afspraak voor 
een  gesprek. 
 
Broertjes / zusjes 
Worden er broertjes en of zusjes van onze 
leerlingen in het komende jaar 4 en wilt u ze 
geplaatst hebben op de Flierefluiter, dan 
verzoeken wij u , indien u hen nog niet hebt 
aangemeld, dit zo spoedig mogelijk te 
melden bij Karin.  
( administratie@flierefluiter.asg.nl)  
 
 
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/    
 

 

School kiezen 
moeilijk?  

Niet met de informatie op 

Kiesjeschoolinalmere.nl 

Zit uw kind volgend schooljaar in 
groep 7 of 8? Dan wordt het hoog 
tijd om je alvast te verdiepen in je 
vervolgschool. Een belangrijke stap 
waar jij waarschijnlijk wel wat hulp 
bij kunt gebruiken. 
Gelukkig helpt Kies je school in 
Almere (KJSA) je een handje. Op deze 
overzichtelijke website maak je 
kennis met alle VO-scholen in 
Almere. Lees meer over het 
voortgezet onderwijs (VO), vergelijk 
scholen met elkaar en ontdek dankzij 
het KiesKompas welke school bij jou 
past. Zie ook bijgevoegde folder 

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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