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KOESA 
Een cursus KOESA is bedoeld voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar ter begeleiding rondom de scheiding 
van hun ouders. In de bijlage van dit flierefluiternieuws 
vindt u een folder met meer informatie.  
 

 
Vier de zomer in de bibliotheek!  
Beleef een superzomer met voorleesfeestjes, LEGO- en 
Inventors workshops, geknutselde bloemen, films en 
nog veel meer! Kijk voor meer informatie naar de 
tweede bijlage van dit flierefluiternieuws. 
Daarnaast vindt u een extra bijlage van de Bibliotheek 
met uitleg over het gebruik van de lees-strippenkaart 
zoals vorige week in het flierefluiternieuws heeft 
gestaan. Alle leerlingen van groep 3 t/m 7 hebben deze 
week (of krijgen komende week) een strippenkaart 
mee naar huis gekregen.  
Op naar een zomer vol boeken en leesplezier!  
 

 
Vacature IB bovenbouw 
We hebben de vacature IB ingevuld. Wij zijn zeer 
verheugd om te melden dat José Groen onze nieuwe 
intern begeleider wordt. Zij zal 3 dagen beschikbaar 
zijn voor de bovenbouw. José heeft ervaring als intern 
begeleider op het Meesterwerk en heeft ook jaren 
voor de groep gestaan. Wij zochten een intern 
begeleider die praktijkgericht is en samen met de 
leerkracht kijkt hoe de afstemming voor de leerlingen 
wordt ingezet. 
Zodra er meer informatie is over op welke dagen ze 
werkt en voor welke groepen ze beschikbaar is, zullen 
wij dat mededelen.  
 
 

 
Afscheidsfeestje  
Woensdag 1 juli vieren we een 
afscheidsfeestje om het einde 
van het schooljaar te vieren. De 
kinderen mogen verkleed naar 
school komen. De Ouderraad 
heeft geregeld dat er een 
lekkere traktatie vanuit school 
komt: ijsjes van de Mariola! 
Die ochtend zal ook groep 8 
afscheid nemen van de school 
en worden uitgezwaaid door de 
leerlingen van de Bosgouw.  
We maken er een gezellige 
ochtend van! 
 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl


 

 
   MEDIO SEPTEMBER 2020 GAAN DE VOLGENDE TWEE 

   - PROGRAMMA’S VAN START! 
 

Begeleiding rondom scheiding voor 8 tot en met 12 jarigen 
 

Een scheiding heeft veel impact op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als 

de scheiding lang(er) is geleden. 

 KOESA is een preventief programma bedoeld voor kinderen waarvan bij ouders sprake is van geen tot matig 

conflict. In tien bijeenkomsten doorlopen ze samen met leeftijdgenoten hun eigen proces.  

 Dit practice based programma biedt kinderen in groepsverband de mogelijkheid om hun ervaringen, 
gevoelens en gedachten een plaats te geven. 

 In zes bijeenkomsten van anderhalf uur (op de maandagmiddag of de dinsdagmiddag) doorlopen ze samen 

met leeftijdgenoten hun eigen proces. 

 Ouders worden nauw betrokken bij het programma. Zij hebben een kennismakingsgesprek (samen met hun 

kind), er zijn twee ouderavonden, een ouder-kind-bijeenkomst en een eindgesprek. 

 De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en Verlies Almere en 

opvoedadviseurs van de Zorggroep. 

 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 
Voor wie is KOESA? 

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar waarvan de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn. Dit kan 
kort of lang(er) geleden zijn. Let op: KOESA is niet geschikt voor kinderen van ouders in een vechtscheiding. 
 

Wat hebben kinderen aan KOESA? 

Kinderen die hebben deelgenomen aan KOESA voelen zich naderhand onder meer opgelucht, blijer, minder 

boos, schuldig en angstig en snappen alles rondom de scheiding beter. Ze kunnen beter omgaan met problemen 
en in de meeste gevallen verbetert het contact met beide ouders. De meeste deelnemers voelen zich beter over 
zichzelf en over hun leven. 
 
Waar en wanneer kunnen kinderen deelnemen? 

De kennismakingsgesprekken met ouders en kinderen vinden plaats op maandagmiddag 21 september of 
dinsdagmiddag 22 september tussen 14.00 uur tot 18.00 uur op Busplein 26. 
 
De twee ouderavonden vinden plaats op Busplein 26 in Almere op de volgde data/tijden: 

- Maandag 19 oktober of dinsdag 20 oktober van 18.45 uur - 22.00 uur.  
- Maandag 2 november of dinsdag 3 november van 18.45 uur – 22.00 uur. 
Ex-partners wonen de ouderbijeenkomsten bij in aparte groepen. 
 
De bijeenkomsten voor de kinderen op maandagmiddag of dinsdagmiddag vinden plaats op de volgende 
data/tijden op Busplein 26: 
 

Maandagmiddag      Dinsdagmiddag 

Maandag 28 september 16.00 - 17.30 uur    Dinsdag 29 september 16.00 – 17.30 uur  
Maandag 5 oktober 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 6 oktober   16.00 – 17.30 uur  
Maandag 19 oktober 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 20 oktober   16.00 – 17.30 uur  
Maandag 26 oktober 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 27 oktober 16.00 – 17.30 uur  
Maandag 2 november 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 3 november 16.00 - 17.30 uur   
Maandag 9 november 16.00 – 17.30 uur   Dinsdag 10 november 16.00 – 17.30 uur  
 
De eindgesprekken met ouders vinden plaats op maandagavond 9 november of dinsdagavond 10 november 
tussen 19.00 uur en 22.30 uur plaats op het Busplein 26. 
 
Meer informatie of aanmelden? 
Wilt u meer informatie over KOESA of wilt u een/uw kind aanmelden? Dan kunt u bellen met Saskia Koning tel. 
06 35 11 14 80 of mailen naar s.koning@humanitas.nl. Meer informatie over KOESA kunt u lezen op 

www.koesa.nl  

mailto:s.koning@humanitas.nl
http://www.koesa.nl/


 

 

 

 

Vier de zomer in de bibliotheek! 

Beleef een superzomer met voorleesfeestjes, 
LEGO- en Inventors workshops, geknutselde 
bloemen, films en nog veel meer! 

En dit jaar kosten alle activiteiten maar € 1,- (en 
sommige zijn gratis)! Op deze pagina vind je alles 
bij elkaar. Check de data en zet ze vast in je 
agenda! 

Thuistips 

Op de Thuistips pagina van de nieuwe bibliotheek 
vinden jullie leuke lees-, luister- en doetips voor 
leerkrachten in het basisonderwijs, ouders en 
kinderen. Er zijn tips voor de groepen 1, 2 en 3, de 
groepen 4, 5 en 6 en de groepen 7 en 8. 

Mijn boekentas en ik, samen in …? 

… de speeltuin? De bossen? De achtertuin? De 
nieuwe bibliotheek maakt het je deze zomer 
gemakkelijk én leuk lekker te blijven lezen in de 
vakantieperiode.  

Ben je tussen de 7 en 15 jaar, dan kun je bij ons de 
‘Tas op reis’ lenen. De tas kun je lenen vanaf 3 juli 
en is af te halen in bibliotheek Stad.  
 
Een tas vol verrassende boeken, helemaal 
afgestemd op jouw leeftijd. En het leuke is: met 
deze tas kun je ook een prijs winnen …! 
 
Je kunt de tas met boeken zes weken lenen. Na 
deze tijd breng je de boeken terug; de tas mag je 
houden! 

 Nieuwsbrief zomer editie 

Het is bijna zomervakantie en met deze tips voor 
vakantieboeken, spelletjes en van alles om te 
doen, hoef je je geen dag te vervelen.  

De leesconsulenten van de nieuwe bibliotheek 
wensen alle juffen, meesters en leerlingen een 
fijne vakantie. En vooral veel leesplezier!  

Tot in het nieuwe schooljaar. Els, Ingrid, Martine, 
Miriam, Susanna en Suzanne 

  

   

 

 

  

https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/zomer-in-de-nieuwe-bibliotheek2020.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/thuistips-voor-het-onderwijs.html
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Leesbevordering in de klas 

Leesbevordering in de klas geeft op de website 
extra aandacht aan zomerlezen! De leukste boeken 
heeft zij op een rijtje gezet en niet zomaar boeken. 
Maar boeken waarmee je op reis gaat! 

Woeste Willem 

Luister naar het prentenboek  'Woeste Willem' van 
Ingrid en Dieter Schubert (over een niet zo stoere 
zeerover) in het Arabisch, Papiaments, Russisch en 
vele andere talen. Wil je het boek graag zelf 
hebben? Het boek is in de boekhandel nu te koop 
voor €2,50.  

Schooltv: tips voor thuis  

Bij Schooltv vind je de leukste en meest leerzame 
afspeellijsten, programma’s, films en quizzen per 
groep. Ook geweldig om thuis te doen. 

 Vakantiebieb 

Leen deze zomer de leukste e-books en 
luisterboeken in de online VakantieBieb. Je moet je 
wel eerst registreren met je 
bibliotheeklidmaatschap.  

Lees hier hoe je je kunt registreren om e-books te 
downloaden. Lees hier hoe je luisterboeken 
downloadt. 

De Boekenzoeker 

Op zoek naar een leuk boek om te lezen tijdens de 
zomervakantie? Laat je inspireren op 
boekenzoeker, waar iedereen leest en waar jij op 
zoek gaat naar een boek die bij jou past! 

 

 

 

 

 

Ik ga op vakantie en ik neem mee...   

Ga met een groepje in de kring zitten. Leg net 
zoveel boeken op de grond als het aantal personen 
met wie je het spel speelt. Iedereen neemt alle 
titels en kaften goed  in zich op. Wijs iemand aan 
die een boek mag pakken. Hij zegt: “Ik ga op 
vakantie en ik neem mee…. “  

Hij leest de titel en legt het boek omgekeerd voor 
zich op de grond. De titel is dus niet meer zichtbaar 
voor anderen. Daarna pakt de persoon naast hem 
een boek, zegt weer “Ik ga op vakantie en ik neem 
mee… “ en noemt eerst de titel van het vorige boek 
en vervolgens die van zijn eigen boek. Dit gaat zo 
door tot iedereen geweest is. Lukt het om alle 
voorgaande titels te onthouden? 

Welk boek is weg? 
 
Ga met een groepje kinderen in de kring zitten. Leg 
een aantal boeken in het midden op de grond. 
Vraag iedereen goed te kijken welke boeken er 
liggen. Stuur één kind even weg en neem dan één 
boek weg. Het kind komt weer terug in de kring en 
probeert te bedenken welk boek er niet meer ligt. 

25 leesbelevingsactiviteiten 

De Kinderboekenjuf heeft een online boekje 
gemaakt met 25 leesbelevingsactiviteiten voor 
kinderen. Het zijn verschillende opdrachten die de 
leerlingen kunnen bijhouden in hun eigen boekje. 

https://leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/zomerlezen-boekentips-2020/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://schooltv.nl/thuis/
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-lid-worden.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.boekenzoeker.be/
https://www.kinderboekenjuf.nl/wp-content/uploads/2017/09/25-leesbelevingsactiviteiten.pdf


Zomerlezen 
 
Voor kinderen is het fijn als ze van lezen houden: ze leren nieuwe woorden kennen, ze beleven 
nieuwe avonturen en vergroten zo hun wereld. Daarom is het belangrijk om veel te lezen. 
 
Maar wat als uw kind niet zo van lezen houdt of geen tijd wil besteden aan lezen tijdens de 
zomervakantie? Dan komt hij/zij in de zogenaamde zomerdip: uit onderzoek blijkt dat als kinderen in 
de zomervakantie niet regelmatig lezen, het leesniveau achteruit gaat. 
 

De nieuwe bibliotheek heeft 
daarom een strippenkaart 
en een leeslogboekje 
ontwikkeld om kinderen 
dóór te laten lezen in de 
zomervakantie. Alle 
kinderen uit groep 3 t/m 
groep 8 krijgen vlak voor de 
zomervakantie een 
strippenkaart en een 
leeslogboekje.  
 
Voor elk geleend boek dat 
terug wordt gebracht in de 
nieuwe bibliotheek krijgt uw 
kind een stempel op de 
strippenkaart.  

 
Als beloning krijgt uw kind bij één (of meerdere) volle stempelkaarten aan het einde van de 
zomervakantie een klein aardigheidje en een leesdiploma. Deze is te verkrijgen bij de klantenservice. 
 
Voorlezen, meelezen en samen lezen maakt het lezen gezelliger. Hoe meer je kind leest, hoe meer 
leeskilometers er gemaakt worden.  
 
De strippenkaart kan vanaf de eerste week van de zomervakantie tot twee weken na de 
zomervakantie worden gebruikt. 
 
Veel  leesplezier namens de nieuwe bibliotheek! 
 


