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21-25 oktober 
Herfstvakantie 

 
6 november 

Staking  
School gesloten 

 
11 november 
Rijksmuseum 
Groep 7, 8 en 

neo2 
 

18 november 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

5 december 
Sinterklaasfeest 

 
6 december 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Staking woensdag 6 november! 
Woensdag 6 november vindt er definitief een nieuwe 
staking plaats in het onderwijs. De Flierefluiter is die 
dag dus gesloten.  
De brief van ons bestuur in de bijlage vertelt u daar 
mee over.  
 

 
Grote schoonmaak 
Zoals u misschien al gezien heeft, zijn de vloeren in 
onze lokalen niet al te fris meer. Gelukkig komt daar in 
de herfstvakantie verandering in. De vloeren worden 
schoongemaakt en opnieuw in de was gezet. Fijn! 
 

 
Schoolfoto’s geleverd  
Alle nabestellingen van de schoolfoto’s zijn geleverd.  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen 
aan RD-foto via het volgende mailadres; 
Info@rdfoto.nl.  
 

 
Herfstvakantie 
We wensen alle kinderen en hun papa’s en mama’s 
een prettige herfstvakantie! We hopen iedereen 
uitgerust terug te zien op maandag 28 oktober. 
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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Mogelijk heeft u via de media gehoord dat er een nieuwe staking is aangekondigd 
in het onderwijs. In het kader van het groeiende lerarentekort hebben de 
onderwijsbonden opgeroepen tot een landelijke staking op 6 november 2019. De 
bonden willen juist op 6 november een signaal afgeven aan de Minister en de 
politiek, omdat op die dag de onderwijsbegroting voor het jaar 2020 in een plenair 
debat in de Tweede Kamer zal worden behandeld.   
 
Door op 6 november het werk neer te leggen, willen de bonden aandacht vragen 
voor minder werkdruk en een goede beloning in het primair- en voortgezet 
onderwijs. Noodmaatregelen en extra geld zijn wat de bonden betreft een vereiste 
in de strijd tegen het alsmaar groeiende lerarentekort.  
 
Het lerarentekort wordt gevoeld in alle sectoren van het onderwijs, en dus ook bij 
ASG. Om onder deze moeilijke omstandigheden de kwaliteit van het onderwijs op 
peil te houden, is het bestuur van ASG van mening dat op de korte termijn 
beleidsmatige heroverwegingen en meer ondersteunende maatregelen van de 
overheid noodzakelijk zijn. Daarom heeft het College van Bestuur begrip voor de 
aangekondigde onderwijsstaking op 6 november 2019.   
 
Wij weten nog niet of, en zo ja, welke leraren en docenten zullen staken. Wij 
weten nu ook nog niet of dat gevolgen heeft voor het open blijven van de school 
van uw kind(eren) op 6 november a.s. Wij begrijpen dat dit voor u als ouder lastig 
kan zijn. Daarom informeren wij u tijdig zodat u de tijd heeft om opvang voor uw 
kind te regelen, mocht dat nodig zijn. U weet dan dat uw kind die dag niet op 
school is. De directie van de school van uw kind(eren) houdt u de komende tijd op 
de hoogte.  
 
U hoort zo snel mogelijk via de school van uw kind(eren) of de school geheel of 
gedeeltelijk gesloten zal zijn op 6 november a.s.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Almeerse Scholen Groep,   
 
 
De heer H. Griffioen, MSc   Mevrouw S. Olivier 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 

Aan alle ouders/verzorgers van  
leerlingen van de Almeerse Scholen Groep 

uw kenmerk  
kopie  
behandelaar M. Dorren 

bestuurssecretariaat@asg.nl 
ons kenmerk CvB/dor 
datum 16 oktober 2019 
betreft Staking op 6 november 2019 

mailto:bestuurssecretariaat@asg.nl
B.DeVries
Onderstreping


