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Herhaling: 
Wijziging in rekening van de Ouderraad! 
Voortaan maar 1 schoolrekening! 
Zoals u gewend bent geven wij regelmatig een update 
van de stand van onze ouderbijdrage. 
Deze bijdrage stort u dan op de rekening van de 
ouderraad. Deze rekening zal echter opgeheven 
worden. De ouderbijdragen kunnen vanaf nu gestort 
worden op de gewone schoolrekening NL71INGB000 
1907896 t.n.v. ASG de Flierefluiter, met natuurlijk als 
kopje ‘ouderraadbijdrage’. 
Wij hanteren hierbij de volgende richtlijn: 
voor het eerste kind €32,50, 

voor het tweede kind €30,00, 
en voor elk volgend kind €27,50.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schoolfruit  
Het schoolfruit wordt al op maandag geleverd! 
Hierdoor kunnen we dinsdag, woensdag en donderdag 
smullen.  

Fruit voor volgende week:     
- Waspeen  
- Mandarijn 
- Sinaasappel  

 

Voorleeswedstrijd 
Jaarlijks doen we mee met de Voorleeswedstrijd. Dit 
jaar deden de groepen 7 en 8 mee. Zeer verheugd 
kunnen wij mededelen dat Juna kiroma 
Voorleeskampioen is geworden. Zij gaat door naar de 
Voorleeswedstrijd van Almere. 

Schoencadeau 
In de nacht van dinsdag op 
woensdag is onze school 
bezocht door Sinterklaas en 
zijn wild geraas. We willen de 
Sint dan ook bedanken voor de 
geweldige schoencadeaus.  
 

Sinterklaasfeest 
5 december bezoekt 
Sinterklaas de Flierefluiter. Om 
08:45 uur staan we met de 
kinderen op het schoolplein 
om Sint te ontvangen. 
De ouders zijn ook welkom en 
kunnen achter het hek 
plaatsnemen, zodat er op het 
plein genoeg plek is voor de 
kinderen. 
 

Wees voorzichtig! 
Door het herfstweer worden 
er meer leerlingen met de 
auto gebracht. Door het 
slechte weer is het zicht ook 
minder. Pas uw snelheid hier 
op aan, want een ongeluk zit 
in een klein hoekje.  
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 ‘Als ik later groot ben’ is een project dat 
als doel heeft om de vragen en behoeftes van 
kinderen en jongeren nog beter te verbinden met het 
aanbod in de stad. Wij vinden dat iedereen moet 
kunnen worden wat hij wil, daarvoor heb je soms 
sportles, bijles, een laptop of iets anders nodig. Wil jij 
dat aanvragen? Dat kan! De brievenbus is er voor alle 
jongeren uit Almere Haven van 0 t/m 18 die een vraag 
hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Er zijn veel partijen in Almere die zich inzetten om te 
helpen. Deze partijen zijn verbonden in de 
brievenbus. Om samen de toekomstdromen van 
Almeerse jongeren waar te maken. Het gaat niet 
alleen om verre toekomstdromen: alles wat je nu of 
morgen nodig hebben om je droom na te jagen kan 
gedeeld worden in de brievenbus.  
 
De Brievenbus 
Je kunt de brievenbus op verschillende manieren 
bereiken. De brievenbus bestaat zowel online 
(website, Facebook, Whatsapp en SMS) als offline 
(brievenbussen, inloopspreekuur in de bieb). Vragen 
kunnen worden gepost in de brievenbus. Aan de hand 
van de vraag gaat het team van ‘Als ik later groot ben’ 
in gesprek met de kinderen en ouders. Hierbij wordt 
een passende oplossing gezocht en worden de vragen 
gekoppeld aan het aanbod. Na enige tijd wordt er 
gekeken hoe het gaat en of hij of zij zo goed geholpen 
is. 
 
De brievenbus komt ook langs in de wijk om kennis te 
maken met de jeugd van Almere Haven. Daarom 
fietsen we met onze brievenbus bakfiets langs 
schoolpleinen en andere plekken in de wijk. 8 
december komen we graag langs op het schoolplein 
van de Flierefluiter. Dan kun je ook met anderen in 
gesprek over je dromen. Wij hebben er veel zin in, 
graag tot dan! 
 
Voor meer informatie kun je ook de website bezoeken: 
www.alsiklatergrootbeninalmere.nl of naar de                          
 
facebook: 
www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere. 

 
                                                                                                                                

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
http://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/
http://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/
http://www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere
http://www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere


 

   
  
datum 29 november 2017 
betreft Eventuele staking 12 december 2017 
  
  
  

 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er mogelijk opnieuw acties komen in het primair 
onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding en de gevolgen van deze 
acties. 
 
Met Prinsjesdag werd bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt, terwijl berekend is dat 
er 1,4 miljard nodig is voor eerlijke salarissen en vermindering van de werkdruk. In de week van 
5 december wordt de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Dan wordt duidelijk 
of er in de financiële eisen tegemoet wordt gekomen. Als dit niet het geval is, dan ziet het er 
naar uit, dat er landelijk gestaakt wordt op 12 december. 
 
Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep staat achter het doel van de eventuele 
stakingsactie op 12 december: een hoger salaris in het primair onderwijs en vermindering van 
de werkdruk.  
 
We begrijpen goed dat deze actie voor sommige ouders/verzorgers lastig is. Wij verzoeken u 
alvast, vooruitlopend op een definitief bericht over een eventuele landelijke staking, op 12 
december opvang te organiseren (bijvoorbeeld via uw BSO of als collectief van ouders).  
U hoort zo snel mogelijk via de school van uw kind(eren) of de school daadwerkelijk gesloten is 
op 12 december. De directie van de school van uw kind(eren) houdt u de komende tijd op de 
hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Almeerse Scholen Groep, 

       
 
Herbert Griffioen   Barbara Dijkgraaf 
Voorzitter College van Bestuur  Lid College van Bestuur 


