
            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 38 nr.10  |  16-11-2018 
 

 
 

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

 

 

19 november 
Studiedag: 

leerlingen vrij  
 

4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
Per 1 januari 

Overname 
overblijf door 
Kinderworld 

 
 

 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Graag willen we u vragen om mee te werken aan een 
kort digitaal onderzoek naar de tevredenheid van 
ouders en verzorgers over onze school de Flierefluiter.  
Aan de hand van 11 vragen meten we uw 
tevredenheid over het schoolklimaat, het onderwijs en 
de communicatie van de school.  
De resultaten van het onderzoek gebruiken we om een 
beeld te krijgen wat ouders van onze school vinden, we 
zijn benieuwd naar de Tops en de Tips. 
U ontvangt begin volgende week een bericht via 
DigiDuif met daarin de link naar het onderzoek. 
De vragen kunt u tot uiterlijk 1 december 2018  
invullen.  We rekenen op een 100% response, helpt u 
mee dit te bereiken? 
 

 
Schoolfruit 
wij smullen op woensdag, donderdag en vrijdag van 
ons schoolfruit. Komende week ontvangen we: 

- Peer 
- Paprika 
- Appel  

 

 
Overblijf KinderWorld 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
informatiebrief over de overblijf, welke vanaf januari 
door KinderWorld zal worden overgenomen. Ook vindt 
u in de bijlage een inschrijf- en machtigingsformulier.  
 

 
Versieren op school 
Vanuit de leerkrachten van de 
Uithof willen wij een speciaal 
bedankje doen aan: Gabriella, 
Keshia, Erika, Nanda en Linda. 
Deze 5 ouders hebben de hele 
ochtend hard gewerkt om van 
onze school een mooi 
versierde sinterklaasomgeving 
te maken. We zijn blij dat zo’n 
klein clubje er zo iets leuks van 
heeft weten te maken. 
Ook alle moeders die op de 
Bosgouw hebben geholpen 
willen we bedanken. Het ziet 
er ontzettend gezellig uit! 
 
 

 
Judovereniging 
In de derde bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een folder 
van de Judovereniging in 
Almere Haven. 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Zoals u inmiddels vernomen hebt via de vorige nieuwsbrief, zullen wij per 7 januari 
2019 de TSO gaan verzorgen bij de Flierefluiter. 
 
Maakt uw kind gebruik van de TSO (het overblijven)?  
Dan wilt u maar één ding: dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. 

Wij zijn van mening dat kinderen rustig moeten kunnen eten en drinken om daarna even 
lekker te kunnen ontspannen, net als thuis.  
Kortom: even weer opladen voor het tweede gedeelte van de schooldag. 

Waarom kies je voor kinderWORLD TSO de Flierefluiter? 
 

 Een pedagogisch medewerker die de TSO coördineert met activiteiten en een 
pedagogische visie 

 De kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving op school en kunnen kiezen uit 
wisselende binnen of buitenactiviteiten 

 Iedere maand een ‘tosti dag’ 

 U betaald Iedere maand een vast bedrag middels automatische incasso en de 
factuur wordt per email toegezonden. 

 
Graag willen wij de ouder(s) en verzorger(s) verzoeken om het Inschrijf-
/machtigingsformulier in te vullen en deze te deponeren in de brievenbus. De 
brievenbus is geplaatst in de hal bij de hoofdingang op zowel het hoofdgebouw als de 
dependance.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij kinderWORLD via telefoonnummer 036-5464748. 
Hopelijk tot ziens!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kinderWORLD groep 



 
De Flierefluiter Tussenschoolse opvang                                                          
Inschrijf-/Machtigingsformulier 
 
Ondergetekende geeft hierbij zijn/haar kind op voor de Tussenschoolse opvang (TSO) bij de Flierefluiter. 
 
Mijn kind maakt vanaf __________________ gebruik van de TSO op de volgende vaste dagen: 
 
⃝  Maandag       ⃝  Dinsdag      ⃝  Donderdag      ⃝   Vrijdag     Kosten per dag € 2,50/€ 9,09 per maand 
        (verdeeld over 11 maanden per jaar) 
 
Als uw kind heel weinig gebruik maakt van de TSO, kunt u kiezen voor een 5 x TSO kaart, een 10 x TSO kaart 
of een 20 x TSO kaart. Deze opvang is duurder. U kunt ook van beide gebruik maken. 
 
⃝  5x TSO     ⃝  10x TSO       ⃝  20x TSO           ὰ  €  2.80 per dag 
 
Naam ouder (s) : _____________________________________________________________________ 
Voornaam kind : _________________________     Achternaam kind:______________________M/V 
Geb.datum : _____________________________   Naam leerkracht: ________________Groep : _____ 
Straat : _________________________________    Huisnummer : _____ 
Postcode : ______________________________     Plaatsnaam : _______________________________ 
Tel.Prive : ______________________ Tel.werk :___________________Mob.nummer : ____________ 
E-mail adres : ____________________________@_________________________________________ 
 
Medische of overige bijzonderheden van uw kind (dieet, allergie, enz.), 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Door uw betaling bouwt u een tegoed op voor het gebruik van de Tussenschoolse opvang (TSO). Bij een TSO 
kaart wordt minimaal € 14,00 (5x TSO) in rekening gebracht. Indien u nog 1 x TSO tegoed heeft, wordt er 
nogmaals voor 5 x TSO afgeschreven zodat u altijd een tegoed heeft. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Etenstijd om doorlopende incasso-
opdrachten (SEPA) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de kosten 
voor de Tussenschoolse opvang (TSO) en aan uw bank om een doorlopend bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Etenstijd: NL68ABNA0431216037 
 
Rekeninghouder : ____________________________________________________________________ 
 
Rekeningnummer (IDEAL) :   NL  __  ____  ____  ____  __ 
 
Datum :  _______________________________________Handtekening : _________________________ 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden ten 
behoeve van de TSO. Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking 
bij uw bank worden ingediend . Intrekking van de machtiging dient tijdig en schriftelijk te worden gericht aan 
kinderWORLD Stichting Etenstijd. 
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  Sportvereniging  
Almere Maru 

       

Judo 
Judo is een Japanse sport waarbij kinderen zichzelf leren te 

verdedigen en daarbij ook leren respect en verantwoordelijkheid voor 
elkaar (en anderen) te hebben.  

Het is een sport voor iedereen. Almere Maru verzorgt judolessen 

vanaf 3 tot en met 18 jaar. Mensen ouder dan 18 zijn ook van harte 
welkom om te komen trainen. Zijn er genoeg senioren dan kan hier 
een apart uur voor komen. Ook mensen met een beperking zijn meer 
dan welkom. 
Mocht u of uw kind het leuk vinden om een keer te komen kijken of 
mee te doen, bent u van harte welkom bij een van onze lessen. 
 
De locatie en lestijden zijn:  
Gymzaal de Gouwen Bosgouw 237, Almere-Haven 
Donderdag van 15.30 tot 16.15 (Kidsafety 6 t/m 12 jaar) 
Donderdag van 16.15 tot 17.00 (3 t/m 6 jaar) 
Donderdag van 17.00 tot 18.00 (7 t/m 18 jaar) 
 

Voor meer informatie of een proefles kunt u bellen met: 

036-540 77 11 of 06-23 80 36 69 

 

GRATIS JUDOPAK 

Wanneer u (of uw kind) lid wordt, dan krijgt u van ons gratis een 

Matsuru judopak om dit jaar zo goed mogelijk te kunnen beginnen*.  
*Het judopak krijgt men één les na ontvangst van de betaling van de eerste hele 

periode (kwartaal, half jaar of jaar).  

  KIDSAFETY 
Wat is Kidsafety? 

Kidsafety is een weerbaarheidsprogramma dat doorlopend gegeven wordt 

net zoals een vechtsport. Het programma is bedoeld voor kinderen van  

6 t/m 12 jaar. 

  
Zelfverdediging en sociale weerbaarheid 
De kinderen leren zelfverdedigingstechnieken, maar ook; omgaan met 
vreemden, ongewenste aanrakingen en noodgevallen. Bij Kidsafety wordt 
gericht geoefend op een bewuste lichaamshouding, alertheid, preventie en 
de-escalatie.  
 

      
Sporten, spelen en bewegen 
Het grootste deel van de les zijn kinderen actief bezig met 
zelfverdedigingstechnieken, valbreekoefeningen, trappen en stoten op een 
stootkussen, stoeispelletjes, etc.  
De kinderen werken aan hun conditie, zelfvertrouwen en weerbaarheid en 
hebben ondertussen veel plezier. 
 
Waarom Kidsafety? 
Belangrijke vaardigheden voor de persoonlijke veiligheid van kinderen 
worden vaak niet aangeboden op vechtsporten. Denk hierbij aan omgaan 
met vreemden, (ongewenste) aanrakingen en noodgevallen. Op Kidsafety 
leren kinderen wat ze kunnen doen in welke situatie. Ze leren stoten en 
trappen, maar ook bevrijdingen uit benarde posities. Ook wordt er gericht 
geoefend op het omgaan met pestgedrag.  
 


