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6 november 
Staking  

School gesloten 
 

11 november 
Rijksmuseum 
Groep 7, 8 en 

neo2 
 

18 november 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

5 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 
tot 14.00 uur 

 
6 december 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Herhaling: Staking woensdag 6 november! 
Woensdag 6 november vindt er een nieuwe staking 
plaats in het onderwijs. De Flierefluiter is die dag dus 
gesloten. Houdt u rekening met de opvang van uw 
kinderen? 
De leerkrachten en schoolleiders staken vanwege de 
werkdruk in het onderwijs gecombineerd met een 
groeiend lerarentekort. Deze zaken lijken in 
toenemende mate effect te hebben op de kerntaak 
van het onderwijs: het realiseren van goed onderwijs 
voor ieder kind.  
 

 
Lex van Hamersveld  
Onze adjunct directeur Lex van Hamersveld moest op 
korte termijn geopereerd worden. De herstelperiode 
zal een aantal weken duren. Vandaar dat Lex voorlopig 
niet aanwezig zal zijn op onze school. Wij wensen Lex 
veel beterschap en een spoedig herstel! 
Met het bestuur is er gekeken naar mogelijkheden om 
een externe in te zetten die Lex zijn taken over kan 
nemen. We hebben Erik Verstegen, de directeur van 
de Aquamarijn, bereid gevonden om 8 uur per week 
voor ons in te vullen. Erik zal op wisselende dagen en 
momenten op de Uithof aanwezig zijn. 
De andere taken worden overgenomen door de 
directeur en waar mogelijk gedelegeerd worden aan 
teamleden.  
 

 
Voortgangsgesprekken 
Komende week staan er voortgangsgesprekken op de 
agenda van de leerkrachten. Daarvoor hoeft u als 
ouder niets te doen. Mocht de leerkracht graag met u 
praten over de voortgang en ontwikkeling van uw 
zoon/dochter, dan heeft u daarover bericht gekregen.  

 
Zie ginds komt… 
We kunnen er niet vroeg genoeg 
bij zijn.. Over twee weekjes 
komt de man met de lange 
baard alweer naar Nederland. 
Daarvoor nu al vast een 
praktische vraag en mededeling: 

- WE ZOEKEN NOG EEN 
SINT! Bent u of kent u 
iemand die het leuk 
vindt om in het pak van 
de Sint te kruipen? Wij 
horen het heel graag! 5 
december zonder 
Sinterklaas zou toch erg 
jammer zijn… 

- Vrijdagmiddag 15 
november wordt de 
school(beide locaties) 
versierd om 13.15 uur. 
Voor het versieren 
kunnen we zeker hulp 
gebruiken! Kunt u de 
Ouderraad helpen met 
versieren? Laat dit dan 
weten via 
or@flierefluiter.asg.nl.  

- Donderdag 5 december 
vieren we het grote 
feest op school. Die dag 
hebben de kinderen een 
continurooster.  

Verdere informatie volgt te 
zijner tijd. 
 

 
Luizen gevonden! 
Let op! Er is op het 
hoofdgebouw hoofdluis 
gevonden.  
Wilt u uw eigen kind(eren) thuis 
extra controleren? Alvast 
bedankt! 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
mailto:or@flierefluiter.asg.nl
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6 november 
Staking  

School gesloten 
 

11 november 
Rijksmuseum 
Groep 7, 8 en 

neo2 
 

18 november 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

5 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 
tot 14.00 uur 

 
6 december 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Schoonmaak 
Een berichtje van onze directeur; juf Madelon: 
‘In de herfstvakantie zijn de vloeren van de Flierefluiter 
in de boenwas gezet. Twee fanatieke leerkrachten 
waren op zondag 27 oktober op school en tot hun 
grote schrik bleek het meubilair en de spullen 
verspreid te zijn door de hele school. De leerkrachten 
van de groepen 1-2 zijn meteen benaderd en zij zijn 
met partners en kinderen naar school gekomen om 
hun lokaal en de tussenruimtes op orde te krijgen. De 
leerkrachten van de andere groepen waren maandag 
al om 7 uur op school om hun lokaal ‘lesklaar’ te 
maken. Met dit bericht wil ik jullie laten weten dat we 
een Flierefluiter team hebben met groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en daar mogen we trots 
op zijn. Met het bestuur ben ik in overleg hoe we zulke 
situaties kunnen voorkomen, want de leerkrachten 
hebben gewoon recht op vakantie.’ 
 

 
Cadeautjes konvooi 2019 
Elk jaar rijdt het cadeautjeskonvooi naar afgelegen- en 
achterstandsgebieden in Oost- Europa. Zij brengen de 
cadeautjes die zij hebben ontvangen naar de kinderen 
die het zo goed kunnen gebruiken. Denk hierbij aan 
kinderen in ziekenhuizen, scholen of weeshuizen. 
Dit jaar sluit Almere als eerste Nederlandse stad aan bij 
dit konvooi en hoe mooi zou het zijn als ook wij hier 
een mooie bijdrage aan mogen leveren. 
Wij willen u dan ook vragen om een schoenendoos te 
versieren en deze te vullen. Dit kan bijvoorbeeld een 
spelletje zijn, stickers, knuffelberen, speelgoedauto's 
enz. 
Maar ook toiletartikelen of goede tweedehands 
kleding, mutsen, handschoenen en sjaals zijn meer dan 
welkom.  
Noteer a.u.b. op de doos of de inhoud voor jongens of 
meisjes zijn (of gemengd) en voor welke 
leeftijdscategorie (3-6 jaar, 7-10 jaar, 11-15 jaar) 

De mooi versierde dozen kunt u 
tot uiterlijk vrijdag 8 november 
inleveren op de Uithof bij juf 
Astrid zodat deze op tijd 
ingeladen kunnen worden. 
Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.kinderenhelpen 
kinderen.nl of in de gang bij de 
Uithof. 
 

 
Rijksmuseum 
In een museum mag je alleen 
maar kijken…behalve tijdens 
deze kennismaking met het 
dagelijks leven uit de gouden 
eeuw. De leerlingen van Neo2, 
groepen 7 en 8 gebruiken al hun 
zintuigen tijdens deze 
kennismaking met het dagelijks 
leven uit de Gouden Eeuw. Ze 
proeven de specerijen uit verre 
landen, ruiken het atelier van 
een meesterschilder, voelen de 
jurken van rijke dames en 
luisteren naar instrumenten uit 
de 17de eeuw. De groepen gaan 
met de museumbus naar het 
Rijksmuseum te Amsterdam op 
maandag 11 november. Over de 
schooltijden worden de ouders 
en leerlingen via de leerkracht 
geïnformeerd. 
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