
                                                                                                               
Jaargang 42 nr. 4 | 12 september 2022 

 
 

 

 
www.deflierefluiter.nl          /          info@flierefluiter.asg-almere.nl 

 

 

13 september 
Informatie-avond 

Praktische invulling 
volgt 

 
20, 21, 22 

september 
Omkeer-gesprekken 
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Flierefluiternieuws 

Algemeen  
De informatie avond van afgelopen 
dinsdag was een ontspannen en 
informatief moment waarop ouders en 
leerkrachten elkaar hebben ontmoet. 
Fijn dat deze avond zo goed wordt 
bezocht.  
 

 
Omkeergesprekken 
Om uw zoon/dochter goed te leren 
kennen willen wij graag met u in contact 
treden tijdens de omkeergesprekken.  
Het is de bedoeling dat u ons informeert 
over uw kind.  
 

 
Biebhulp gezocht! 
Voor onze bibliotheek op school zijn wij 
op zoek naar ouders die onze willen 
helpen door een ochtend in de week de 
bieb te ‘draaien’. Het gaat dan om het 
innemen van geleende boeken én het 
scannen en uitlenen van uitgekozen 
boeken door de leerlingen. De 
schoolbieb is in de ochtend geopend 
van 08.30 uur tot 09.00 uur voor de 
leerlingen en na die tijd is er vaak nog 
even tijd nodig om de bieb weer gereed 
te maken voor de volgende ochtend.  
Op de Uithof zoeken we hulp voor de 
maandag en/of woensdag en/of vrijdag.  
Voor de Bosgouw zoeken we hulp op 
maandag, maar mocht u daar op een 
andere dag kunnen helpen, dan zijn uw 
extra handen ook erg welkom.  

Bent u geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met juf Bianca 
(Bosgouw) of juf Rebekka (Uithof) 
óf spreek één van onze 
biebouders aan. 
 

 
OR  
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u een brief van  
de OR, waarin wij u verzoeken de 
vrijwillige ouderbijdrage te 
voldoen.  
Deze bijdrage is erg belangrijk 
voor de school om uw kind(eren) 
een divers scala aan extra’s te 
geven.  
Er zit een handige QR code bij 
waarmee de betaling makkelijk 
kan worden voldaan.  
 
Corona 
Bij deze nieuws voegen wij als 
bijlage een brief van het ASG 
bestuur toe met als onderwerp 
corona.  
 
Studiedag  
Maandag 19 september is ons 
eerste studiedag, op deze dag zijn 
alle leerlingen vrij. Het team gaat 
aan het werk met het jaarplan. 
Het jaarplan is het werkdocument 

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

waarin de doelen van De Flierefluiter 
staan dat we hopen te behalen.  
Om deze doelen te behalen werken we 
op De Flierefluiter in werkgroepen voor 
rekenen, lezen, zicht op ontwikkeling en 
mens en natuur.  
De werkgroepen gaan ook dit schooljaar 
aan de slag met de doelen vanuit het 
jaarplan.  
 
JGZ 
U ontvangt bij deze nieuwsbrief twee 
bijlages van Pauline de Vré, zij is als 
jeugdverpleegkundige verbonden aan 
een aantal scholen in Almere Haven, 
waaronder de Flierefluiter. 
 
Nieuws uit de groepen 

 
Stad en natuur: CSI de natuurdetective 
is gestrand  
We gingen naar Almere strand naar een 
natuurdetective. Hij had allemaal 
geheime dieren spulletjes maar 
sommige van deze spulletjes waren 
geheime gadgets. Er was op de nieuwste 
beste tablet (een klembord) een dieren 
quiz.  
Daarna gingen we langs het strand naar 
dode dieren zoeken, daarna deden we 
hetzelfde in het bos en zijn we erachter 
gekomen dat je de bessen van 
duindorens en teunisbloemen kunt 
eten.  

 
Geschreven door Julius en Hugo 
van Neo 2  
 
De letter r in groep 3 
De leerlingen van groep 3 leerden 
vandaag de letter ‘r’ en kregen 
daarom allemaal een rrrrrrrroos 
mee naar huis! Wat een feest! 
Zeker nadat ze deze week ook al 
ppppppoffertjes aten na het leren 
van de letter ‘p’.  
 

 
 
Fijn weekend,  
 
Team De Flierefluiter  
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Almere, september 2022 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen, het is geweldig om alle kinderen en ouders weer in school te 

kunnen verwelkomen. Hoewel COVID nog steeds voorkomt, hebben wij op dit moment op onze 

school gelukkig nog weinig meldingen. Dat zou echter in korte tijd kunnen veranderen, en dat 

willen wij zo veel mogelijk voorkomen. In deze brief informeren wij u over hoe de school, samen 

met het schoolbestuur, zich voorbereidt op een mogelijke toename van het aantal besmettingen.  

 

Wat als er toch COVID in de groep is  

Als er een COVID-besmetting is in de groep, dan laten wij u dat weten, voor als er personen in uw 

omgeving zijn met een kwetsbare gezondheid. Uw kind en de groep gaan niet naar huis, het 

onderwijs gaat gewoon door. Als uw kind in de buurt is geweest van een persoon met corona, hoeft 

hij of zij niet meer in quarantaine. Na contact met een positief getest persoon is het van belang om 

extra alert te zijn op coronaklachten. De overheid beveelt aan om uw kind dan te testen. 

 

Bij een positieve zelftest blijft uw kind thuis en gaat in isolatie. Uw kind mag naar school als hij / zij 

niet meer besmettelijk is, dat wil zeggen 5 dagen – 24 uur lang volledig klachtenvrij. Dag 0 is de dag 

waarop de klachten begonnen.  

Had uw kind helemaal geen klachten toen het positief werd getest? En kreeg het daarna ook geen 

klachten? Dan is uw kind besmettelijk tot en met 5 dagen na de test. Dag 0 is de dag van de test.  

 

Als iemand bij u thuis corona heeft, mag uw kind naar school als hij / zij geen klachten heeft. Bij 

klachten blijft uw kind thuis, en doet een zelftest. Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat uw 

kind in isolatie. 
 

Wat doet de rijksoverheid? 

De rijksoverheid heeft vier scenario’s op papier gezet. In geen van die scenario’s zullen de scholen 

volledig gesloten worden. In het ergst denkbare scenario – die van een grote uitbraak waarbij de 

druk op de ziekenhuizen groot wordt – gaan kinderen om de dag naar school en krijgen de 

kinderen die thuis zijn afstandsonderwijs. De deskundigen schatten de kans dat dit scenario 

waarheid wordt, zeer klein. Toch bereiden alle scholen van ASG zich voor op dit scenario. We willen 

goed voorbereid zijn, mocht dit nodig zijn.  

 

Wat kunt u doen?  

Wij hopen natuurlijk dat we samen met u dat ergste scenario kunnen voorkomen. Onze school 

draagt daaraan bij door lokalen goed te ventileren en door de basismaatregelen in acht te nemen. 

We vragen u om alert te blijven. Houd uw kind thuis als het coronaklachten heeft en doe een 

zelftest.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/01/schematische-weergave-scenarios


Heeft uw kind klachten en weet u niet of het naar school kan, dan kunt u gebruik maken van deze 

beslisboom.  

 

 

 

Denkt u ook aan de basismaatregelen: 

 
 

Lerarentekort en corona 

Zoals u weet hebben we te maken met een lerarentekort. Net als vorig jaar blijft het vinden van 

vervanging een uitdaging. Uiteraard proberen wij altijd de best mogelijke oplossing te vinden, we 

rekenen daarbij op uw begrip. Mogen we ervan uitgaan dat u ook thuis de basismaatregelen in acht 

neemt? Zo doen we er samen alles aan om het ergst denkbare coronascenario te voorkomen. 

 

Corona buiten de school te houden, dat lukt alleen samen!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Madelon Goores en José Groen  

https://www.boink.info/beslisboom


Het contact tussen ouders en school verloopt moeizaam; wat kunnen we
doen?
Mijn kind vindt het lastig om grenzen te stellen. Hoe kunnen we
hem/haar hierbij helpen?
Mijn kind is thuis en op school boos en driftig, hoe ga ik hiermee om?
Vragen over slapen, voeding en mentale gezondheid.

Zo vroeg mogelijk, laagdrempelige en passende ondersteuning 
voor kinderen en ouders op school en thuis.

Sterk in de Wijk

Sterk in de Wijk is een samenwerking 
tussen de ouder(s), de jeugdverpleegkundige
(JGZ Almere), de leerkracht/intern begeleider en
de begeleider jeugdhulp (Oké op School).

Voorbeeldvragen:

Oké op school is een product van Triade Vitree



De (hulp)vragen worden eerst (op de school) door IB'er/leerkracht met de
de ouder(s) besproken. In overleg met ouders kan de IB'er besluiten om
de jeugdverpleegkundige te betrekken. Hij/zij kan meedenken en zo
nodig de juiste hulp inschakelen. 

In het gezamenlijke gesprek op school, zal de hulpvraag worden verhelderd
door de ouder(s) vanuit de thuissituatie en vanuit school met de kennis
over wat zij zien in de klas. De jeugdverpleegkundige en/of de begeleider
jeugdhulp bekijken de vraag vanuit gezondheid, opvoeden, gedrag en
ontwikkeling. 

Indien nodig kan er verwezen worden naar andere vormen van
ondersteuning. 

Vragen op school van de leerkracht/intern begeleider (IB'er)

Vragen van de ouder(s) over het gedrag, de ontwikkeling of opvoeding

van hun kind.

De jeugdverpleegkundige en begeleider jeugdhulp kunnen ondersteunen bij:

Hoe werken we samen?

Hulpvragen kunnen eerder worden opgepakt
Ondersteuning op school en thuis mogelijk
Vroegtijdig samenwerken geeft duidelijkheid voor
het kind, het gezin en de school
IB'er houdt overzicht en wordt verlicht in het werk

Wat levert het op?

Zo gewoon mogelijk: 
op school, dicht bij huis en in de wijk



De jeugdverpleegkundige bekijkt samen met de ouder(s) welke hulp
passend is voor de thuissituatie. 

De begeleider jeugdhulp biedt individuele begeleiding aan het kind in
samenwerking met de ouder(s) en de leerkracht .

De intern begeleider houdt het overzicht en monitort de ingezette
ondersteuning. 

Voorbeeld:

Jason is de laatste tijd onzeker en verlegen, zijn prestaties op school gaan
achteruit. In gesprek met zijn ouders komt naar voren dat er thuis meer aan
de hand is.

De begeleider jeugdhulp en jeugdverpleegkundige worden in overleg met
school uitgenodigd om mee te denken over een concrete aanpak.

Wanneer werken we samen?

Samen voorkomen we dat lastige situaties groter worden 
en zwaardere vormen van hulp ingezet moeten worden.



heeft kennis over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van
(schoolgaande) kinderen.

is in de school aanwezig, op een afgestemd tijdstip en moment. Hij/zij is
bereikbaar voor vragen en advies.

heeft ervaring in het zo licht en 'gewoon mogelijk' ondersteunen van een
kind/gezin.

De jeugdverpleegkundige (JGZ Almere): 

Sterk in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere

De begeleider jeugdhulp (Oké op School):

heeft kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en
schoolse vaardigheden.

biedt lichte ondersteuning in de vorm van kortdurende individuele
begeleiding op school en thuis.

werkt tijdens de begeleiding samen met de ouders en de school, aan
gedragsverandering bij het kind. 

naast deze begeleiding, verzorgen collega-trainers van Oké op School
groepstrainingen en voorlichtingslessen.



Ouderraad nieuws 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er natuurlijk weer een hoop nieuwe kinderen 
en ouders en daarom willen wij als ouderraad even laten weten wat wij doen en waar de 
jaarlijkse ouderbijdrage voor gebruikt wordt. 
Afgelopen jaar hebben we onder andere het uitgestelde lustrumfeest gevierd. De kinderen 
hebben genoten van leuke workshops, een heuse boerderij op het grasveld bij de Bosgouw, 
springkussens, een lekker ijsje enz.. We hebben hier veel positieve berichten over gehoord. 
Ook het afscheid van groep 8, de avondvierdaagse, de jaarlijkse sinterklaasviering en de 
gezellige kerstavond waren een groot succes. Hoewel er door de corona-epidemie vaak last 
minute dingen gewijzigd moesten worden is het toch gelukt om voor de kinderen steeds iets 
gezelligs te organiseren. 
 
Ook dit jaar gaan we als ouderraad weer proberen er voor de kinderen een extra leuk 
schooljaar van te maken. 
Dat begint al snel: in oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek en dan zorgen we voor een 
leuk nieuw boekenpakket voor elke klas. Behalve binnen bezig zijn is het natuurlijk ook 
belangrijk dat de kinderen zich buiten goed vermaken. De ouderraad zorgt er dan ook voor 
dat het buitenspeelgoed voor alle groepen ieder jaar weer wordt aangevuld. Afgelopen jaar 
was de 3 persoonsfiets voor de kleuters een groot succes! 
En misschien lijkt het nu nog ver weg, maar we gaan nu al beginnen met de voorbereidingen 
van de decembermaand. Elk jaar wordt de school versierd, komt Sinterklaas op bezoek en 
mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 een leuk cadeautje uitzoeken in de schatkamer van 
Sinterklaas. Voor de groepen 5 t/m 8 worden er klassencadeaus geregeld, zoals een leuk spel 
of een mooi boek. 

 
Als corona geen roet in het eten gooit hopen we dit jaar ook weer het traditionele kerstdiner 
te kunnen organiseren voor de kinderen en voor de ouders kraampjes op het schoolplein 
met wat lekkers te eten en te drinken. 
Over wat er de rest van het jaar georganiseerd gaat worden houden we jullie later in het jaar 
op de hoogte. 
 
Zoals iedereen zal begrijpen kosten al deze zaken geld, en daar hebben we de ouderbijdrage 
dus hard voor nodig.  



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. Graag onder vermelding van de voor- en 
achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. U kunt ook deze QR-code gebruiken: 

 
Dinsdag 13 september zal er op de deuren van de klassen een QR-code hangen zodat u tijdens de 
informatieavond meteen kunt betalen. 
 
Om het u nog makkelijker te maken komt de ouderraad op woensdag 28 september om 11:45 uur 
naar het schoolplein van de Bosgouw. U kunt de bijdrage dan contant in een envelop met daarop 
naam + klas van het kind aan een van de ouders van de ouderraad overhandigen. Let op, er is geen 
wisselgeld aanwezig, dus gepast geld meenemen! Ook is het mogelijk om terplekke het geld over te 
maken met uw mobiele telefoon via een QR-code die aanwezig zal zijn.  
 
We snappen dat het niet voor iedereen mogelijk is om dit bedrag in 1 keer te betalen, betalen in 
delen in uiteraard ook mogelijk! 
 
Hartelijke groeten van de Ouderraad 
 



Jeugdverpleegkundige  JGZ Almere        

  

 
Even voorstellen: mijn naam is Pauline de Vré.  Ik ben  jeugdverpleegkundige , werkzaam bij JGZ 

Almere. Ik ben als jeugdverpleegkundigen verbonden aan een aantal scholen in Almere Haven, 

waaronder de Flierefluiter 

 

U bent waarschijnlijk met uw kind in de leeftijd van 0-4 jaar naar het consultatiebureau gegaan. Deze 

zorg stopt bij 4 jaar en daarna wordt het vervolg verzorgt door de JGZ Medewerkers van JGZ 4+, een 

jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werkster. 

 

Alle kinderen van 5 jaar worden opgeroepen voor een preventief geneeskundig onderzoek (afgekort: 

PGO).   Ik  ga deze onderzoeken op school verzorgen. Alle kinderen zullen worden uitgenodigd.  

Bij de PGO  van de 5-jarigen zullen wij, naast een gesprek met het kind en de ouder, het kind wegen 

en meten, een ogentest, gehoortest en motoriekonderzoek uitvoeren. 

 

De ouders van de kinderen in groep 7 zullen dit jaar via de post uitgenodigd worden om digitaal een 

vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling gezondheid van uw kind en de vragen of zorgen die u 

heeft kunt u kenbaar maken. Als er vragen of zorgen zijn zal ik telefonisch contact met u opnemen 

om dit te bespreken.  We kunnen dan met elkaar besluiten of de vraag voldoende is beantwoord of 

dat ik u met uw kind uitnodig voor een consult. 

 W zullen de school ook laten weten als we de uitnodigingen voor deze vragenlijst de deur uit doen, 

zodat school u ook kan helpen herinneren dat deze vragenlijst klaarstaat. 

Ik zal daarna op school langs komen om die kinderen uit groep 7 te wegen en meten. Ik meet alleen 

die kinderen waarvan ik van de ouders toestemming heb gekregen dit te doen. Dit 

toestemmingsformulier wordt tegelijk met de uitnodiging van de vragenlijst naar u toe gestuurd.  

 

 

Sterk in de wijk:  

Ik ben beschikbaar om  1 x per 2 weken op de Flierefluiter, gedurende 2 uur., aanwezig te zijn.  

Samen met de  leerkracht of de Intern Begeleider ga ik in gesprek met ouders van kinderen waar 

vragen en/of zorgen zijn op het gebied van opvoeden, ontwikkeling of anderszins.   



De bedoeling is dat we met elkaar, ieder vanuit zijn eigen expertise, met ouders mee gaan denken. 

Door de kennis van onderwijs, ontwikkeling en leren in één gesprek samen te brengen met kennis 

over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding hopen wij een nog beter passend en liefst preventief 

aanbod te doen om u en/of uw kind te ondersteunen kind en de ouders te ondersteunen. 

 

Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en / of uw gezin, dan kunt u dit aangeven aan de intern 

begeleider of leerkracht en zij kan een gesprek inplannen waarbij de  leerkracht of intern begeleider, 

u en de jeugdverpleegkundige aanwezig zijn.  

Kom laagdrempelig langs, u bent van harte welkom! 

 

 

Met vriendelijke groeten,                                                                  

Pauline de Vré  

Jeugdverpleegkundige JGZ Almere 

088-002 99 90 

 

      


