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19 september 
Informatie -

avond  
 
22 september 
Schoolreisje 
groepen ½ 

 
26 september 

MR 
 

29 september 
Leerlingen vrij. 

 
5 oktober 
Landelijke 
onderwijs 

staking 
basisonderwijs 

 

 
 
 
 
Tweede gedragsregel centraal voor de 
komende twee weken 
 

 
 
 

Informatieavond 
Deze week bent u in de gelegenheid geweest de 
leerkracht van uw kind of kinderen te spreken 
tijdens onze omkeergesprekken. Wij hebben dit 
als zeer positief ervaren en hopen dat u 
hetzelfde gevoel hierover heeft. Komende week 
is onze informatieavond. Tijdens de 
informatieavond informeren de leerkrachten u 
over allerlei onderwijs en klassenzaken voor het 
komende jaar. Wij vinden het belangrijk dat u 
aanwezig bent. Wij houden twee rondes. De 
eerste ronde start om 18.30 uur tot 19.15 uur. 
Dan volgt een wissel moment van 15 minuten en 
daarna de tweede ronde van 19.30 uur tot 20.15 
uur. De rondes vinden plaats in de groep van uw 
kind(eren). 
 

Schoolgids 
Vandaag ontvangt u via DigiDuif onze schoolgids 
2017-2018. Mocht u liever een papieren versie 
ontvangen dan kan u dit bij juf Karin verkrijgen.  
 

  Staking 5 oktober 
Het team van de Flierefluiter heeft besloten op 5 
oktober gehoor te geven aan de oproep om te 
gaan staken. Voor de vakantie voelden wij ons 
zeer gesteund door onze oudergroep bij de 
werkonderbreking. Wij hopen dan ook op uw 
sympathie op donderdag 5 oktober.   
 

Diverse oproepjes 

 
Oproep van de kleuterleerkrachten 
Soms komt het voor dat onze jongste 
leerlingen een sanitair ongelukje 
hebben. Reserve kleding biedt dan 
uitkomst. Heeft u ondergoed, 
joggingbroeken of andere oude 
broeken over? Voor de groepen 1 
t/m 3 zijn ze meer dan welkom. De 
leerkrachten nemen ze graag in 
ontvangst. 
 
Oproep luizenpluis hulpouders 
Ons luizenpluisteam is op zoek naar 
hulpouders, die elke 1e woensdag 
van de maand van 8.30 uur tot ca. 
09.00 uur willen pluizen.  
Voor de groepen 1-2 A t/m D hebben 
wij dringend hulp nodig, maar ook de 
andere groepen op het 
hoofdgebouw en op onze 
dependance kunnen hulp gebruiken. 
Wilt u meer informatie en/of zich 
aansluiten bij een gezellig en 
betrokken luizenpluisteam geef u 
dan op bij juf Karin, administratie. 

 
Vrijwilliger van de bibliotheek op 
school 
De nieuwe bibliotheek heeft in 
samenwerking met de Flierefluiter 
een mooie bibliotheek voor kinderen 
ingericht op school. Alle leerlingen 
kunnen hier boeken lenen. Maar ze 
hebben ook iemand nodig die ze 
inspireert en zo nodig een helpende 
hand biedt. Daarom zijn we op zoek 
naar ouders, opa, oma’s en andere 
vrijwilligers!  
Vind je het leuk om met boeken 
bezig te zijn en wil je bij kinderen het 
leesplezier stimuleren? Of vind je het 
gewoon leuk om te helpen op de 
school van je kind? Dan zoeken we  

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


            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 37 nr.2  |  15-09-2017 
 

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

 

 

 
19 september 
Informatie -

avond  
 
22 september 
Schoolreisje 
groepen ½ 

 
26 september 

MR 
 

29 september 
Leerlingen vrij. 

 
5 oktober 
Landelijke 
onderwijs 

staking 
basisonderwijs 

 

 
 
 
 
jou als vrijwilliger! Lijkt het je wat? Je inzet is 
uiteraard op basis van jouw mogelijkheden. 
 
De taken 

- Kinderen helpen boeken uit te kiezen 
- Innemen en opruimen van boeken  
- Zorgen voor een prettige leesomgeving 
- Actief promoten van lezen op allerlei 

manieren 
Meld je meteen aan bij de leerkracht of de 
administratie of kom langs in de 
schoolbibliotheek. Onze leesconsulent legt graag 
alles uit.   
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