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18 september 
Informatie-

avond  
Groep 1 t/m 8 

 
24 september - 
28 september 

Omkeer-
gesprekken 

 
28 september 
Schoolreisje 
groep 1/2 

 
1 okt & 3 okt 

Schoolfotograaf 
 

5 oktober 
Leerlingen 
middag vrij  

 
19 oktober 
Leerlingen 
middag vrij 

 
22 oktober -  
26 oktober 

Herfstvakantie 

 
 

 
AVG en School 
We willen zorgvuldig omgaan met gegevens van 
leerlingen, collega’s en ouders. Omdat we zo bijdragen 
aan een veilige school en een veilige werkomgeving. 
Daarnaast verplicht de privacywetgeving organisaties - 
dus ook scholen - om passende maatregelen te nemen 
om persoonsgegevens te beschermen. In de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het 
omgaan met persoonsgegevens aangescherpt.  
Daarom verzoeken wij u om bijgevoegd 
toestemmingsformulier samen met uw kind(eren) te 
ondertekenen en te retourneren naar school, u kunt 
het formulier in (laten) leveren bij de groepsleerkracht. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 

 
Voorleesworkshop 
Themabijeenkomst Ouders lezen voor! 
Voor ouders/verzorgers die meer willen weten over 
voorlezen, biedt de bibliotheek een workshop aan.  
De workshop vindt plaats op 12 september in de 
nieuwe Bibliotheek in Almere Stad óf op 24 september 
in de nieuwe Bibliotheek in Almere Poort, beide dagen 
van 09.30 uur tot 11.00 uur.  
Wat:    Workshop Voorlezen 
             Op welke manieren doe je dat? 
             Wat is het belang van (voor) lezen? 
             Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu? 
Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar de nieuwe 
Bibliotheek! Vooraf aanmelden bij: 
educatie@denieuwebibliotheek.nl.  
Graag het aantal personen dat komt vermelden. 
 

 
Schoolreisje groepen 1/2 
De kleuters gaan vrijdag 28 
september op schoolreisje. 
Het vriendelijke verzoek om 
€27,50 over te maken op rek. 
NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en 
‘schoolreisje’. 
 

 
Luizenpluis hulp gezocht! 
We zijn nog op zoek naar hulp 
voor ons luizenpluis team. 
Iedere eerste woensdag van 
de maand wordt er gepluisd. 
Wilt u ons komen helpen? 
Geef dit dan alstublieft aan bij 
juf Karin. 
 

 
Ouderbijdrage 
Het rekeningnummer voor de 
ouderbijdrage is veranderd. 
Voortaan mag u de 
ouderbijdrage storten op het 
volgende rekeningnummer: 
NL34 INGB 0008 7164 10 ASG 
INZ OR DE Flierefluiter. 
Voor het eerste kind bedraagt 
de ouderbijdrage €32,50, voor 
het tweede kind €30,00 en 
voor ieder volgend kind 
€27,50. Alvast bedankt! 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
mailto:educatie@denieuwebibliotheek.nl
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AKT 
Binnenkort gaat het AKT weer van start met de gratis 
naschoolse sport- en beweeglessen voor groep 1 t/m 
8. De lessen worden gegeven door de vakleerkrachten 
van ASG en Prisma. Inschrijven voor de lessen is 
mogelijk vanaf vrijdag 7 september op 
www.sportiefalmere.nl. Op 1 oktober starten we met 
de lessen.  
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief 
met meer informatie.  

Sportief Almere 
Deze week heeft uw kind (vanaf gr 3) een boekje mee 
gekregen van Sportief Almere. Lijkt het uw kind leuk 
om een sport te proberen, schrijf uw kind dan in via 
www.sportiefalmere.nl.  
Verdere informatie kunt u vinden in het meegegeven 
boekje.  

 
 

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


 

 

 

Almere, 04 september 2018 

 

Beste ouder/verzorger,  

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw kind mag 
gebruiken. Op het bijgaande toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende 
foto’s/videobeelden gebruikt worden.  

Op onze school laten wij vaak met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Tijdens verschillende 
activiteiten maken we foto- of filmopnamen. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 
lessen. Ook uw kind(eren) kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij gebruiken geen beeldmateriaal waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal, aangezien uw kind(eren) jonger is dan 16 jaar.  

Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Het is goed uw 
keuze thuis met uw kind(eren) te bespreken, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en 
video’s wel of niet mag.  

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 
geen invloed op. Wij vertrouwen erop dat ouders zorgvuldig omgaan met het plaatsen en delen van 
beeldmateriaal op internet en sociale media. 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind gebruikt en 
gedeeld worden. 

Wilt u het toestemmingsformulier aan uw kind meegeven?  

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

M.Goores, 

Directeur obs De Flierefluiter 

 

 



 

Toestemming gebruik beeldmateriaal (foto/video) primair onderwijs 

Hierbij verklaart ondergetekende,  
 
Ouder/verzorger van …………………………………………………………………………  
Groep/klas  ………………………………………………………………………… 
 
Ouder/verzorger van …………………………………………………………………………  
Groep/klas  ………………………………………………………………………… 
 

Ouder/verzorger van …………………………………………………………………………  
Groep/klas  ………………………………………………………………………… 
 

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door obs De Flierefluiter gebruikt mag worden voor de 
volgende doelen*:  

Beeldmateriaal mag door school gebruikt 
worden 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de 
volgende doelen 

☐ In de schoolgids en/of de schoolbrochure Informeren van (toekomstige) ouders en 
(toekomstige) leerlingen over de school en de 
onderwijs mogelijkheden. 
Hiernaast wordt de schoolgids/brochure  
gebruikt voor PR-doeleinden van de school. 

☐ Op de openbare website van de school        Informeren van (toekomstige) ouders en 
(toekomstige) leerlingen over de school, het 
gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
schoolfeesten, etc. 

☐Op het besloten deel van de website van de  
    school  

Informeren van ouders en leerlingen over de 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
excursies, schoolfeesten, etc. 

☐In de (digitale) nieuwsbrief Ouders en leerlingen informeren over nieuws, 
activiteiten en ontwikkelingen op en om school. 

☐Op social media accounts van de school  
    (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals 
schoolreisjes) en ontwikkelingen op school.  
 

 
*  aanvinken waarvoor u toestemming geeft 

 

Datum:     .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger 1:  .............................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger 1: .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger 2:  .............................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger 2: .............................................................................. 

Handtekening leerling(en) 



 

  

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, 
 
Almere Kenniscentrum Talent (AKT) start binnenkort weer met de gratis naschoolse gym- en 
sportlessen voor kinderen van groep 1 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 7 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 via school of 
kinderfysiotherapeut. 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 1/2 en 3 t/m 5): Voor kinderen die nog een keer willen gymmen. 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. SportXtra (8 t/m 12 jaar): Een combinatie van sport en gym voor kinderen uit het SO. Elke 

week een uitdagende een les voor kinderen van +/- 8 t/m 12 jaar van Olivijn, Klimop, 
Bombardon, Watertuin en Alexander Roozendaalschool. De groep bestaat uit maximaal 10 
kinderen. Kinderen die in aanmerking komen voor SportXtra krijgen een persoonlijke 
uitnodiging via school. Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor SportXtra, maar uw 
kind heeft geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de (gym-) leerkracht van uw 
kind. 

 
4. 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.  

 

5. ASM Academie (groep 5/6 en 7/8): Een exclusief programma voor talentvolle bewegers met 
een sportief karakter. Een plek waar het talent voor bewegen maximaal ontwikkeld zal 
worden! Elke 4 weken staan in het teken van een bepaalde sport. Behalve dat je veel leert 
over deze sport, doe je er ook allerlei andere leuke gymonderdelen. 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.  
 

Inschrijven: 
Vanaf 7 september staan de lessen online. 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 op locatie of 
’inschrijven op les’ kunt u uw kind inschrijven voor de naschoolse lessen. Nadat u een les heeft 
gekozen klikt u op de knop ‘ik wil me inschrijven’.  
Maar wees er snel bij, zodat uw kind verzekerd is van een plek! 
 

Sportieve groeten,  
Team naschoolse AKT lessen 

http://www.sportiefalmere.nl/
http://www.sportiefalmere.nl/
Petra Schumacher




 

 

Beste…………………………………………….., 
 
We willen je heel graag uitnodigen om mee te komen doen met de SportXtra. SportXtra is 
één van de gratis naschoolse lessen die het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) aanbiedt. 
We zouden het erg leuk vinden als je meedoet. Lees deze brief goed door met je 
ouder(s)/verzorger(s) en meld je snel aan voor deze te gekke sportles!  
 
Wat is SportXtra? 
Sportxtra is een combinatie van sport en gym. De gymleerkracht van Olivijn, Simone Tang, 
geeft elke week een uitdagende een les. SportXtra is voor kinderen van +/- 8 t/m 12 jaar van 
Olivijn, Klimop, Bombardon, Watertuin en Alexander Roozendaalschool. De groep bestaat uit 
maximaal 10 kinderen. En het mooie is, de lessen zijn helemaal gratis! 
 
Waarom ben ik uitgenodigd? 
Je bent uitgenodigd, omdat je gymjuf of gymmeester denkt dat SportXtra goed bij jou past.  
Bij SportXtra ga je namelijk extra goed bewegen, leer je nog beter samenwerken en heb je 
vooral veel plezier! 
  
Wanneer wordt SportXtra gegeven? 
SportXtra wordt gegeven op maandag na schooltijd op Olivijn: 

 14.30 - 15.15 uur (leerlingen van Olivijn) 

 15.30 - 16.15 uur (leerlingen van Klimop, Bombardon, Watertuin, Roozendaalschool) 
Je schrijft je in voor het hele schooljaar. De lessen zijn elke week, maar niet tijdens 
studiedagen van Olivijn en schoolvakanties. Je ouders moeten zelf zorgen dat je gebracht en 
gehaald wordt.  
 
Hoe kan ik me inschrijven? 
Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen je inschrijven via de website Sportiefalmere.nl:  
 
- Ga naar www.sportiefalmere.nl en klik op AKT. 
- Klik rechtsboven op Inloggen. 
- Klik op Aanmelden als deelnemer en vul alle gegevens in. Je krijgt hierna een email 
waarmee je het account kunt bevestigen. 
- Als je bent ingelogd ga je naar Inschrijven aanbod en kies je voor AKT Stad Oost. 
- Kies voor SportXtra (let op de tijd) en klik op de groene knop Ik wil me inschrijven. 
- Voer het wachtwoord in, dat is: aktsportxtra1819 en klik op Inschrijven. 
 

Hulp nodig? Neem contact op met de gymleerkracht van school of stuur een email naar akt-

team@asg.nl. 

Het lijkt ons erg leuk als we je binnenkort zien bij SportXtra!  
 
 
Sportieve groeten, 
 
AKT-team naschools aanbod en de gymleerkrachten van 
Olivijn, Klimop, Bombardon en Watertuin 


