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Algemeen
Na de eerste weken in een nieuwe
groep zijn de leerlingen aardig gewend
aan de nieuwe leerkracht(en). Ze zijn
meer en meer op hun gemak in de
groep en daardoor ontstaan er weer
nieuwe interessante situaties.

Omkeergesprekken
Wat fijn dat we zoveel ouders in de
school hebben gehad tijdens de
omkeergesprekken.

Kinderboekenweek

Woensdag 5 oktober gaat de
Kinderboekenweek van start! Het thema
van dit jaar is ‘gi-ga-groen’. Alle groepen
krijgen van de Ouderraad weer een
voorleesboek cadeau passend bij dit
thema.
Boeken-ruilmarkt
Tijdens de Kinderboekenweek doen we
allerlei leuke activiteiten, waaronder
een boeken-ruilmarkt. Heeft u thuis een
boek (of meerdere) dat uw kind niet
meer leest en nog wel een leuke
aanrader is voor een ander kind? Lever
dit boek dan in bij de leerkracht (kan al
vanaf aanstaande maandag) en wij
zorgen ervoor dat dit boek onderdeel
wordt van de ruilmarkt. Tijdens de
www.deflierefluiter.nl

ruilmarkt kan uw kind dan weer
een ander leuk boek uitzoeken
om thuis te lezen.
Inloopmoment
De ruilmarkt vindt plaats tijdens
een inloopmoment op vrijdag 14
oktober. Op de Bosgouw is het
inloopmoment van 08.15 uur tot
09.00 uur. De tijden voor het
inloopmoment op de Uithof hoort
u zo snel mogelijk. Tijdens het
inloopmoment bent u samen met
uw kind van harte welkom om in
de hele school op bezoek te gaan
bij alle groepen om te zien wat er
tijdens de Kinderboekenweek is
gemaakt, geleerd en gelezen.
Ouderbijdrage
Langs deze weg blijven wij u graag
herinneren aan de vrijwillige
ouderbijdrage.
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
de QR-code gebruiken, deze treft
u in de bijlage

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

5 oktober
Start
KinderBoekenWeek
17-21 oktober
Herfstvakantie
27 oktober
Migratie telefonie FF
3 november
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden
deelnemers organiseert JGZ Almere ook
binnenkort weer de cursus: Opvoeden
en Zo. In de bijlage wordt nadere
informatie gegeven.
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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

Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook binnenkort weer de
cursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen opvoeden is leuk,
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?
Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier corrigeren.
En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet?
Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen? Vragen die elke ouder wel eens heeft.
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt
stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die
zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Regels stellen
Bijeenkomst 3: Niet reageren en gedrag corrigeren
Bijeenkomst 4: Apart zetten
Bijeenkomst 5: Verschillende opvoed thema's
Bijeenkomst 6: Alles op een rij en afsluiting.
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Na de herfstvakantie starten we met 2 groepen:
Op de dinsdagavond:
Data: 25-okt., 2-8-22-29 nov. 6 dec.
Tijd:19.30-21.30 uur.
Locatie: Regenboogweg 45, Almere Buiten.
Op de woensdagochtend:
Data: 26-okt., 3-9-23-30 nov. 7dec.
Tijd: 9.30-11.30 uur.
Locatie: Boomgaardweg 4, Almere. GGD gebouw.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven: kunt u bellen (binnen kantooruren) met JGZ
Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 en nogmaals keuze 2).
U kunt zich ook aanmelden door te mailen naar: jgzalmere4-18@jgzalmere.nl . Dan graag uw naam en adres,
telefoonnummer en leeftijd van uw kind(eren) vermelden. En of u zich aanmeld voor de dinsdagavond of de
woensdagochtend.
Wees er snel bij want vol=vol.

