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Afscheid  Adriana 
Adriana onze directeur zal per 1 januari a.s. de 
Flierefluiter verlaten. Zij neemt de komende periode 
de tijd om na te denken hoe ze de laatste tien jaar van 
haar werkcarrière gaat invullen. 
 
Het Flierefluiterteam wil haar bedanken voor haar 
inzet. Adriana was 11 jaar directeur van De Flierefluiter 
en heeft, samen met het team,  het onderwijs naar een 
hoger plan getild. 
 
Haar visie om leerlingen breed te laten ontwikkelen - 
ook op het gebied van talent - heeft een belangrijke 
plek gekregen binnen ons onderwijs. Dit is terug te zien 
in Vierkeerwijzer, wetenschap & techniek, kunst & 
cultuur, sport en Engels. 
 
Leerlingen moeten onderwijs krijgen, dat bij hen past. 
Adriana heeft zich daarom hard gemaakt voor de 
hoogbegaafde leerlingen en ze een plek gegeven 
binnen onze school.  
 
Talentontwikkeling voor teamleden vond zij net zo 
belangrijk. Er was altijd ruimte voor de teamleden om 
zich te professionaliseren. Adriana is aanjager geweest 
om een systeem binnen onze school op te zetten waar 
leerkrachten met en van elkaar kunnen leren. 
 
Adriana was niet alleen de ervaren en bevlogen 
directeur met veel kwaliteiten, kennis en 
vaardigheden, maar was ook een luisterend oor voor 
de collega’s.  
 
Het team wil Adriana ontzettend danken voor haar 
fantastische inzet en het prachtige onderwijs dat ze 
heeft neergezet op onze school.  
 
Wij wensen Adriana geluk en werkplezier toe voor de 
toekomst. 
 
Het Flierefluiterteam 
 
 
 
 

Brief van Adriana 
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een brief 
van Adriana vanwege haar 
afscheid van de Flierefluiter.  
 

Kerstdiner 
De tijden van het kerstdiner 
zijn als volgt: 
Groep 1 en 2 van 17.30 uur tot 
18.30 uur, 
Groep 3 , 4, neo, 7 en 8 van 
17.30 uur tot 18.45  uur, 
Uithof 5 en 6 van 17.45 uur tot 
19.00 uur. 
Het eten mag een kwartier 
eerder gebracht worden. 
 

Ouderraad  
Beste ouders, 
Zoals ieder jaar organiseert de 
Ouderraad weer een gezellige kerstkraam tijdens het 
kerstdiner van uw kind, dit jaar zowel op het 
schoolplein van de Flierefluiter als in de dependance 
op de Uithof. 
We hopen natuurlijk dat u met velen komt. We zijn 
echter niet in het bezit van veel wisselgeld, dus we 
willen u vragen zoveel mogelijk (gepast) kleingeld mee 
te nemen. 
We hebben erwtensoep, broodjes Hema rookworst, 
glühwein, warme chocolademelk (met slagroom), 
koffie, thee en frisdrank in de aanbieding. De prijzen 
variëren tussen € 0,50 en € 1,50.  
We hopen u allemaal te zien de 21e! 
 
Hartelijke groet, 
De Ouderraad van de Flierefluiter 
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Schoolfruit  
Fruit voor volgende week:  

- Mandarijn 
- Sinaasappel 
- Peer  

 
Groep 6a naar Ahoy  

 
Afgelopen zaterdag was groep 6a op tv te zien bij Lang 
Leve de Muziek Show. Helaas waren zij nét niet door, 
maar we zijn wel ontzettend trots op hun fantastische 
prestatie. Donderdag mochten de kinderen aanwezig 
zijn in het publiek van het Kerst Muziekgala in Ahoy. De 
kinderen hebben hiervan genoten, het was een mooie 
afsluiting van ons muzikale avontuur. Heeft u de 
uitzending gemist, dan kunt u hem terug kijken via 
www.npo.nl. Het Kerst Muziekgala wordt uitgezonden 
op zaterdag 23 december om 20:28 uur op NPO 1. 
 

Staking 
Op dinsdag 12 december legden de leerkrachten van 
de Flierefluiter hun werk neer. Er werd gestaakt omdat 
we de leerlingen goed onderwijs willen geven. Dan 
moet er geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. 
Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk 
salaris zorgt voor een hoog ziekteverzuim, veel uitval 
van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief 
voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan 
en zal voor fikse problemen gaan zorgen als er nu niet 
iets aan gedaan wordt.  
 
 
 

Ouderbijdrage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
http://www.npo.nl/


 

 
Hoofdgebouw 
Bosgouw 235 

1352 GW Almere 

Tel: 0365312332 

Dependence 

Uithof 1 

1353 AX Almere 

Tel 0652482090 

Postadres 
De Flierefluiter 
Postbus 50132 

1305 AC Almere 

 

          Almere, 15-12-2017 

Beste ouders van de Flierefluiter, 

Nog een paar dagen en dan neem ik na 11 jaar afscheid van de Flierefluiter. Woensdag heb ik 

formeel afscheid genomen met een winter barbecue van mijn teamleden. 

Ik heb toen onder andere een  prachtig kunstwerk mogen ontvangen die leerlingen hebben gemaakt 

van versierde stokjes die met elkaar samen een prachtig kleurenpalet vormen.  

 
Aanstaande maandag staat er een afscheid gepland van ASG met genodigden. 

Donderdag 21 december is mijn laatste werkdag, dan zal ik  overdag afscheid nemen van de 

kinderen en dus ook van u als ouder. 

Ik wil u bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij als directeur van de Flierefluiter. 

De afgelopen weken heb ik al met vele van u gesproken en wil u hierbij nogmaals bedanken voor de 

vele lieve woorden. 

Ik laat een school achter in de handen van een fantastisch team dat de komende periode door 

Madelon Goores geleid gaat worden tot dat de opvolging geregeld is. 

Mede door de grote inzet van vele ouders en vrijwilligers zijn dingen mogelijk gemaakt voor de 

kinderen die wij als onderwijs nooit in ons eentje zouden kunnen doen.  Een overblijf, OR, MR, de 

bieb-, de lees-, de techniek-, de sport- en de knutselouders en alle andere hulpouders die ik nu 

vergeet te noemen.  

Wij hebben samen met elkaar de Flierfluiter gemaakt tot wat het nu is, een prachtige school met een 

breed onderwijsaanbod voor alle kinderen in Almere-Haven.  

Misschien wel ergens tot ziens. 

Het gaat jullie en de kinderen goed. 

Dank jullie wel. 

Veel liefs,  

Adriana 


