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25 januari 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

8 februari 
Rapport 1  

mee naar huis 
 

11 feb – 15 feb 
10 minuten 
gesprekken 

 
18 feb – 22 feb 

Voorjaars-
vakantie 

 
25 februari 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

29 maart 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

24 mei 
Schoolreisje 

groep 3 t/m 7 
 

 
 

 
Schoolreisje en Ouderbijdrage 
Vrijdag 24 mei zullen de groepen 3 t/m 7 op 
schoolreisje gaan. Waar we naartoe gaan, blijft nog 
even een verassing.  
U kunt de benodigde €27,50 overmaken op 
rekeningnummer: NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en ‘schoolreisje’. 
 
Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben 
overgemaakt, dan bij deze nogmaals de benodigde 
gegevens: 
Voor het eerste kind bedraagt de ouderbijdrage 
€32,50, voor het tweede kind €30,00 en voor ieder 
volgend kind €27,50. U mag de ouderbijdrage storten 
op rekeningnummer:  
NL34 INGB 0008 7164 10 ASG INZ OR DE Flierefluiter. 
 

 
Overblijf KinderWorld 
Ouders kunnen hun kinderen volgens een 
aanmeldingsformulier aanmelden voor de Overblijf, 
geregeld door KinderWorld. De 
aanmeldingsformulieren liggen op de schouw voor het 
kamertje van juf Karin bij de brievenbus van 
Kinderworld. 
Mocht er toch iets veranderen of een keer extra 
overblijf nodig zijn, is hier het mobiele nummer van 
Natascha(KinderWorld): 0638066563. 
 

 
Schoolvoetbal 
Meester Theo is druk bezig met het maken van de 
teams voor het jaarlijkse schoolvoetbal. Als hij alle 
teams rond heeft komen ze op de flierefluiter site te 
staan. http://www.flierefluiter.asg-almere.nl/sport 

Ook zullen dan de 
teamindelingen in de klassen 
komen te hangen. 
De eerste ronde is meteen na 
de voorjaarsvakantie voor de 
jongens uit de groepen 7 en 8. 
Dit is op woensdag 27 februari 
2019. Mocht dit door 
weeromstandigheden niet 
doorgaan volgt er z.s.m. een 
andere datum. 
Daarna is er elke week een 
andere categorie aan de beurt. 
Alle wedstrijden worden 
gespeeld bij FC Almere tussen 
14.00 uur en 17.00 uur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKT: gratis sporten 
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over de gratis 
sportlessen van AKT; Almere 
Kenniscentrum Talent. 
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DOE JIJ AL MEE 
MET DE GRATIS NASCHOOLSE 

LESSEN VAN HET AKT?
Wil je graag meer of beter bewegen? Schrijf 

je dan nu in voor één van de gratis naschoolse 
gym- en sportlessen van het Almere 

Kenniscentrum Talent (AKT). Het AKT biedt 
alle kinderen van het basisonderwijs van 

Almere de mogelijkheid om na school extra 
te gymmen en te sporten op een locatie in de 

buurt. Doe jij ook mee? 

Op www.sportiefalmere.nl vind je meer 
informatie en kun je je inschrijven. 

KidsXtra
Groep 3/4 en 

5 t/m 8

Gym+
Groep 

1/2 en 3 t/m 5

Sport+
Groep 
6 t/m 8

ASM 
Academie
Groep 5/6 

en 7/8

SportXtra 
Leeftijd 8 

t/m 12 jaar
Almere 
Kenniscentrum 
Talent

KidsXtra•SportXtra•Gym+•Sport+•ASM Aca
de

m
ie


