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Tweede schoolweek
Deze week zijn we gestart met prachtig
weer en was het erg warm in de
klaslokalen. Langzamerhand wordt het
het gelukkig minder warm.

Informatieavond
De fysieke informatieavond is op
dinsdag 13 september a.s..
Deze zullen we weer in twee rondes
houden.
Ronde 1: ronde 18:30 - 19:15 uur
Ronde 2: 19:30 uur - 20:15 uur

Omkeergesprekken
In week van 19 september starten we
met de omkeergesprekken. Ze staan
gepland op dinsdag 20, woensdag 21 en
de donderdag 22 september. Deze
gesprekken kunnen in de groep
plaatsvinden.
We blijven rekening houden met de
coronamaatregelen zoals 1,5 meter
afstand en goed ventileren. De ouders
op de Uithof kunnen via de achterdeur
van het lokaal naar binnen. Op de
Bosgouw is er voldoende ruimte om
genoeg afstand van elkaar te houden.
We kijken er naar uit om de ouders te
spreken en beide ouders zijn welkom.
In het kader van ouderbetrokkenheid
stellen we ouders vanaf groep 4 in de
www.deflierefluiter.nl

gelegenheid zelf te beslissen of ze
hun kind meenemen naar het
gesprek, dit is geen
verplichting. Ouders mogen zelf
inschatten of de leerling mee kan
komen. Dit is wellicht afhankelijk
van de gespreksinhoud.
De leerkrachten van de groepen
1-2 nodigen de ouders zelf uit
voor een gesprek, dit zal niet via
de intekenlijst gaan. Zij nemen
ruimer de tijd om de ouders te
spreken. Deze periode loopt tot
de herfstvakantie.
Op 12 september om 15.00 uur
zetten we de intekenlijst op
ouderportal om in te schrijven
voor een gesprek. Mocht u corona
gerelateerde klachten hebben dan
vragen we u om het omkeer
gesprek te verplaatsen.
Kunstlinie
De leukste jeugdvoorstellingen in
Kunstlinie!
Kom jij komend seizoen ook
(weer) met je kids naar
Kunstlinie? Er is een onwijs
aanbod voor de jongste kids maar
natuurlijk ook voor de oudere
kids!
Van Brandweerman Sam (2+), Juf
Roos (2+)
tot aan Checkpoint (6+) en
Meneer Monster 7+).
Programma - Kunstlinie (control
klik)
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13 september
Informatie-avond
Praktische invulling
volgt
20, 21, 22
september
Omkeer-gesprekken
Praktische invulling
volgt
19 september
Studiedag
Leerlingen vrij
5 oktober
Start
KinderBoekenWeek
17-21 oktober
Herfstvakantie
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Almere Kenniscentrum Talent (AKT)
Op dit moment doen bijna 900 kinderen
mee aan de gratis naschoolse
sportlessen van het AKT en het zou
geweldig zijn als nog meer kinderen zich
aanmelden. Voor de lessen KidsXtra,
SportXtra, Gym+, Sport+ en de ASM
Academie zijn nog ongeveer
180 plekken vrij op verschillende
locaties in Almere.

aan de webinars en Almere
digitaal bezoeken.
Als bijlage de uitnodiging voor de
ouders van de groepen 7 en
8 om aan te melden voor kies je
school in Almere.
Fijn weekend,
Team De Flierefluiter

20, 21, 22
september
Omkeer-gesprekken
Praktische invulling
volgt
19 september
Studiedag
Leerlingen vrij

In de bijlage de AKT flyers.
Voor Gym+ en Sport+ geldt een
open inschrijving. Alle leerlingen kunnen
zich hiervoor inschrijven.
KidsXtra en ASM Academie gaan op
uitnodiging van de (vak)leerkracht.
Leerlingen die extra zorg nodig hebben
op gebied van bewegen kunnen
meedoen aan KidsXtra en de talentvolle
beweger (hoogste score op zowel
motorisch als sociaal gebied) kan naar
de ASM Academie. Het kan dus dat de
(vak)leerkracht op De Flierefluiter
kinderen door verwijst met deze
speciale uitnodiging.

5 oktober
Start
KinderBoekenWeek
17-21 oktober
Herfstvakantie

Overleg dan met de (vak)leerkracht of
neem contact op met akt-team@asg.nl.
Op www.sportiefalmere.nl is alle
informatie over de lessen te vinden.
Kies je school in Almere, voortgezet
onderwijs
Op donderdag 29 september
organiseert het voortgezet onderwijs
weer een online bijeenkomst in de vorm
van webinars van kies je school.
Op deze avond kunnen ouders van
leerlingen in groep 7 en 8 deelnemen

www.deflierefluiter.nl

13 september
Informatie-avond
Praktische invulling
volgt
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DOE JIJ AL MEE
MET DE GRATIS NASCHOOLSE
LESSEN VAN HET AKT?

Gym+
Groep
1/2 en 3 t/m 5

Sport+
Groep
6 t/m 8

ASM
Academie
Groep 5/6
en 7/8

Wil je graag meer of beter bewegen? Schrijf
je dan nu in voor één van de gratis naschoolse
gym- en sportlessen van het Almere
Kenniscentrum Talent (AKT). Het AKT biedt
alle kinderen van het basisonderwijs van
Almere de mogelijkheid om na school extra
te gymmen en te sporten op een locatie in de
buurt. Doe jij ook mee?
Op www.sportiefalmere.nl vind je meer
informatie en kun je je inschrijven.

Almere, september 2022

Beste ouders en/of verzorgers,
Komend schooljaar gaat u zich samen met uw kind oriënteren op een vervolgschool. Een
spannende en intensieve periode! Om u hierbij te helpen, werken alle scholen voor het
voortgezet onderwijs in Almere samen zodat u en uw kind een weloverwogen keuze kunnen
maken. Alle informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt verzorgd door
Kies je school in Almere. Ook dit jaar is dat digitaal, via de website en via digitale presentaties,
waarvoor u zich moet aanmelden. In deze brief leest u hier meer over.
Kies je school in Almere
Veel informatie kunt u vinden op de website kiesjeschoolinalmere.nl. Op deze site staat
bijvoorbeeld een filmpje met algemene informatie die belangrijk is als uw kind naar het
voortgezet onderwijs gaat. Op de site staat ook een kieskompas. Via dit kieskompas kunt u
kennismaken met alle scholen in Almere.
Via internet in gesprek met de school
Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden een digitale schoolpresentatie aan die u thuis
kunt volgen, ook samen met uw kind. Via de site kiesjeschoolinalmere.nl kunt u maximaal 3
scholen selecteren waarvan u een schoolpresentatie wilt volgen. Deze presentaties van de 3
verschillende scholen volgt u op één avond, op 3 verschillende tijden:
- De eerste presentatie is om 19.00 – 19.30 uur
- De tweede presentatie is om 19.45 – 20.15 uur
- De derde presentatie is om 20.30 – 21.00 uur
Hoe werkt het
Tijdens de digitale presentatie via het webinar, kunt u digitaal in gesprek (chatten) met een
aantal docenten van de scholen van uw keuze. U kunt dan uw vragen stellen via de chat. Dit
doet u door uw vragen in te typen. De docent typt dan het antwoord op uw vraag. Tijdens het
webinar ziet u rechts in het scherm een tabblad met ‘openbare chat’ waar u algemene vragen
kunt stellen die iedereen kan zien, en een tabblad met ‘privé chat’ waar u persoonlijke vragen
kunt stellen aan alleen de docent.
Kieskompas
Hoe kiest u maximaal 3 scholen waarvan u een webinar wilt volgen? Daar helpt de
Kieskompas u bij. Dat doet u als volgt: via de basisschool van uw kind weet u naar welk niveau
voortgezet onderwijs uw kind gaat. Weten u en uw kind dat nog niet zeker? Dan kunt u uit
meerdere niveaus kiezen, of een school kiezen die meer niveaus aanbiedt, bijvoorbeeld vmbo
kader en vmbo TL/mavo of vmbo/mavo en havo.
U schrijft zich via de website van Kies je school Almere in voor de webinars.

Hoe schrijft u zich in
U kunt alleen aan het webinar deelnemen als u zich vooraf inschrijft.
U kunt zich aanmelden voor maximaal 3 webinars, van 3 verschillende scholen op dezelfde
avond via www.kiesjeschoolinalmere.nl/inschrijven-kjsa-bijeenkomst.
Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een bevestiging op uw e-mailadres.
U ontvangt voor elke webinar een aparte en persoonlijke link. Bij elke link staat de gekozen
school en de tijd aangegeven.
Heeft u na het inschrijven geen link ontvangen? Controleer dan eerst uw spambox of neem
contact op met info@kiesjeschoolinalmere.nl.
Deze datum is belangrijk!
U kunt het webinar alleen volgen op een vooraf toegewezen datum. U bent van harte welkom
voor de digitale versie van Kies je school in Almere op: donderdag 29 september.
Noteert u alvast deze datum?
Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust via info@kiesjeschoolinalmere.nl.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Kies je school in Almere

Kies je school in Almere is een samenwerking tussen de schoolbesturen en de daaronder ressorterende scholen voor
voortgezet onderwijs in Almere.

