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 Welkom in het nieuwe schooljaar 
De kop is er af. Wij hopen dat iedereen een hele fijne 
vakantie heeft gehad. Op de Uithof is het  een beetje 
stil nu de Flierefluiter de enige is die van dit gebouw 
gebruik maakt. Dit zal waarschijnlijk snel wennen. Wij 
heten natuurlijk alle nieuwe leerlingen en ouders van 
harte welkom op onze school. Soms is het een beetje 
zoeken en wennen maar meestal gaat dit redelijk snel. 
Van de leerkrachten horen wij veel enthousiaste 
verhalen van hun leuke groepen. Wij hebben er dan 
ook heel veel zin in dit nieuwe jaar. Als het goed is 
heeft u deze week al berichten via DigiDuif ontvangen. 
Alle nieuwe ouders hebben via de leerkrachten een 
inlogcode ontvangen. Deze week hebben de 
leerkrachten u uitgenodigd voor onze 
oudergesprekken volgende week. De leerkrachten 
hebben een overdracht van de vorige leerkracht en de 
intern begeleider gehad, ze hebben de kinderen deze 
week lesgegeven en willen graag samen met u in 
gesprek over eventuele verwachtingen en worden 
graag geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw 
kind die wij nog niet weten. 
Traditie getrouw zullen wij de komende nieuwsbrieven 
aandacht besteden aan onze schoolse zaken.  Onze 
schoolgids zullen wij volgende week via de mail naar u 
versturen. Wij verwachten dat u opnieuw de tijd 
neemt om onze gids te lezen. In de schoolgids staan 
praktische schoolzaken en afspraken die voor ons 
allemaal gelden.   
 
Een gedragsregel 10 dagen centraal 
 

  
 
Deze gedragsregel staat de eerste tien dagen centraal 
in al onze groepen. Daarna volgt de volgende regel. In 
de bijlage treft u onze gedragsregels. Deze regels 
vormen een onderdeel van ons sociaal emotioneel 
ontwikkelings lesprogramma en ons anti pestprotocol.  
 
 
 
 

 Schoolreisje 
groepen 1 en 2 
Op 22 september gaan de 
kleuters op schoolreisje. De 
kosten die aan dit reisje 
verbonden zijn bedragen 
€27,50. Een aantal ouders 
heeft voor de vakantie al de 
bijdrage overgemaakt en deze 
hebben wij al verwerkt. Mocht 
u het schoolreisje voor uw 
zoon/dochter nog niet betaald 
hebben, dan bij deze het 
verzoek de betaling te voldoen 
op NL71INGB0001907896 
t.n.v. ASG inz. De Flierefluiter, 
onder vermelding van 
“Schoolreisje groep 1/2" en 
de voor- en achternaam van 
uw kind en de groep waarin 
hij/zij zit. 
 

 
Almeers Kenniscentrum 
Talent(AKT) 
Almere Kenniscentrum Talent 
(AKT) start binnenkort weer 
met de gratis naschoolse gym- 
en sportlessen voor kinderen 
van groep 3 t/m 8! Iedereen 
die graag meer of beter wil 
bewegen mag meedoen. 
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u hierover 
uitgebreide informatie. 
 

  
Brief van Broodje Knapzak 
voor de TSO kinderen 
Beste ouders/ verzorgers, 
De eerste schoolweek is al 
weer een feit. 
Zoals u weet werken wij met 
een vooruitbetalingssysteem. 
Daarom willen wij u vragen de 
betaling voor de overblijf weer  
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over te maken zodat wij dit nieuwe schooljaar niet 
direct met betalingsachterstanden beginnen. Het 
bedrag is ook dit schooljaar weer €2,50 per kind per 
dag.  
 
Ouders met een betalingsachterstand van vorig 
schooljaar verzoeken wij dit bedrag, samen met een 
vooruitbetaling voor de komende maand, per direct 
over te maken. Indien u in gebreke blijft kunnen uw 
kind(eren) helaas geen gebruik meer maken van onze 
overblijf en zult u van een andere 
tussenschoolseopvang gebruik moeten gaan maken. 
U kunt het overblijfgeld overmaken op IBAN Rek.Nr. 
NL71 INGB 0001907896  t.n.v. ASG inzake Flierefluiter 
o.v.v. “ Broodje Knapzak” en de naam en groep van uw 
kind. 
 
Om uw betaling goed te kunnen verwerken zijn 
bovenstaande gegevens zeer belangrijk voor ons! Het 
komt namelijk steeds vaker voor dat kinderen een 
andere achternaam dragen dan de personen die de 
betalingen doen. Dan is het voor ons zoeken naar een 

speld in een hooiberg. Het zou 
ook heel erg fijn zijn als u bij 
meerdere kinderen de betaling 
per kind zou willen splitsen.  
 
Mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van dit bericht of 
over andere zaken met 
betrekking tot de TSO van de 
Flierefluiter, dan staan wij 
uiteraard tot uw beschikking.  
 
Wij bedanken u alvast voor uw 
vooruitbetaling en hopen er 
voor alle kinderen van 
“Broodje Knapzak” weer een 
gezellig TSO jaar van te kunnen 
maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lesley Hoving (locatie Uithof) 
Hetty van Egmond (locatie 
Hoofdgebouw) 
Coördinatoren TSO Broodje 
Knapzak 
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Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes van groep 3 t/m 8, 
  
Almere Kenniscentrum Talent (AKT) start binnenkort weer met de gratis naschoolse gym- en 
sportlessen voor kinderen van groep 3 t/m 8! Iedereen die graag meer of beter wil bewegen mag 
meedoen. En het mooie is, alle lessen worden op school of in de buurt van school gegeven! 
Inschrijven kan vanaf 8 september via www.sportiefalmere.nl. Benieuwd wat de AKT lessen 
inhouden? Lees dan snel verder! 
  

1.     KidsXtra (groep 3/4 en 5 t/m 8): Extra gymlessen om beter en met meer zelfvertrouwen 
te bewegen. Plezier staat voorop! Een groepje bestaat uit maximaal 10 kinderen. 
Kinderen die in aanmerking komen voor KidsXtra krijgen een persoonlijke uitnodiging. 
Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor KidsXtra, maar uw kind heeft geen 
uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de (gym-) leerkracht van uw kind.  

2.     Gym+ (groep 3 t/m 5): Extra gymlessen voor kinderen die meer willen bewegen. De 
gymleerkracht zorgt elke week voor een uitdagende gymles, waarbij plezier in bewegen 
voorop staat. Alle onderdelen die in reguliere gymlessen gegeven worden, zullen ook bij 
Gym+ aan bod komen.  
  

3.     Sport+ (groep 6 t/m 8): Sportlessen voor kinderen die verschillende sporten willen 
uitproberen en meer willen bewegen. Het is een mix van kennis maken met verschillende 
sporten (zelfverdediging, schermen, voetbal, turnen, golf, rugby, korfbal, triatlon, softbal, 
volleybal en heel veel meer) en verschillende ‘funlessen’ (trefbal, tikspelen, diverse 
sportspelen). Sport+ wordt gegeven door een combinatiefunctionaris samen met een 
gymleerkracht.  

  
4.     ASM Academie (groep 5/6 en 7/8): Een exclusief programma voor een geselecteerd 

groepje kinderen. Het is een extra beweegmoment voor talentvolle bewegers met een 
sportief karakter. Een plek waar het talent voor bewegen maximaal ontwikkeld zal 
worden! Kinderen die in aanmerking komen voor ASM Academie krijgen hiervoor een 
speciale uitnodiging via school.  

Het AKT coördineert en verzorgt de lessen op 10 locaties in heel Almere. Alle lessen worden 
gegeven door ervaren gymleerkrachten van ASG en Prisma in samenwerking met de 
combinatiefunctionarissen van de Schoor.  
 

Meerveldplein KidsXtra 34 Woensdag Ernst-Jaap 14:30 – 15:15 

Meerveldplein Gym+ Woensdag Ernst-Jaap 15:15 – 16:15 

Meerveldplein Sport+ Woensdag Ernst-Jaap 16:30 – 17:30 

Meerveldplein KidsXtra 5678 Vrijdag Laurien 15:45 – 16:30 

Buitenhof ASM 56  Dinsdag Jos 15:45 – 16:45 

Buitenhof ASM 78 Dinsdag Jos 16:45 – 17:45 

  
Inschrijven: 
Ga naar www.sportiefalmere.nl en klik op ‘AKT’. Maak een account aan voor uw kind of log in met 
de oude inloggegevens. Via ‘inschrijven aanbod’ kunt u uw kind inschrijven voor de naschoolse 
lessen. Let hierbij goed op de locatie en de groep. Klik tot slot op de knop ‘ik wil me inschrijven’.  
 
Inschrijven voor KidsXtra of de ASM Academie kan alleen als uw kind een persoonlijke 
uitnodiging heeft ontvangen via school of kinderfysiotherapeut. Voor Gym+ en Sport+ geldt een 
open inschrijving. Maar wees er snel bij, zodat uw kind verzekerd is van een plek! 
  
Sportieve groeten,  
Team naschoolse AKT lessen 
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zegt een ander nee, dan vind ik dat oke

ik laat iedereen in zijn waarde

ik ben vriendelijk tegen de ander

ik ga goed met de spullen van anderen om

ik help anderen

ik luister naar de ander

ik probeer een ruzie eerst met de ander op
te lossen

ik sluit niemand buiten

´

schoolregels


