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26 februari t/m 
2 maart 

Voorjaars-
vakantie 

 
5 maart 

Leerlingen vrij  
 

14 maart 
Staking:  

school dicht  
 

24 maart 
Almeers 

schaaktoernooi  
 

29 maart 
Middag: 

leerlingen vrij 
 

30 maart 
Goede vrijdag 
Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 
 

2 april 
2e paasdag 

Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 

 

 
Juf Christine neemt afscheid 
Juf Christine gaat de Flierefluiter na 7 jaar verlaten. Ze 
heeft een baan gevonden dichter bij huis. We willen 
haar bedanken voor de fijne samenwerking en haar 
enorme inzet voor de kinderen. 
 

 
Staking 14 maart  
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief 
over de nieuwe staking van woensdag 14 maart. In de 
brief wordt gesproken over een ‘mogelijke staking’. 
De scholen kregen de opdracht om te inventariseren 
hoe groot de stakingsbereidheid was. Dat hebben wij 
gedaan. We kunnen u melden dat er op dit moment 
geïnventariseerd wordt en dat bijna alle leerkrachten 
opgegeven hebben bereid willend te zijn om te staken. 
De school zal dus gesloten zijn op woensdag 14 maart.  
 

 
Schoolfruit  
Op dinsdag, woensdag en donderdag na de vakantie 
kunnen we weer smullen van het schoolfruit. Omdat 
we nog niet kunnen zien welk fruit we zullen 
ontvangen, laten we ons verassen.  
 

 
Schoolvoetbal 
Op de website vindt u de teamindeling voor de 
groepen 5 t/m 8.  
Sommige teams zijn nog niet compleet en dus zijn we 
opzoek naar leerlingen die nog graag mee willen doen. 
Ook zoeken we nog coaches voor de teams. 
Wil je meedoen of coachen? Geef je op bij de 
leerkracht.  
 

 
Hulpouders gezocht 
luizenpluis  
Voor beide locaties zijn wij 
dringend op zoek naar 
hulpouders voor het 
luizenpluizen voor bijna alle 
groepen. Wij vragen slechts 
elke maand een half uurtje van 
uw tijd. Ons luizenpluisteam 
zou er zeer mee geholpen zijn. 
Het luizenpluizen vindt elke 
eerste woensdagochtend van 
de maand plaats van 8.30 uur 
tot ca. 9.00 uur. 
Voor ons team zijn wij ook nog 
op zoek naar een vrijwillige 
coördinator, die ons team wil 
ondersteunen. 
Kom u ons team versterken? 
Meld u dan aan bij juf Karin.  
 

Tafeltennistafel 
De juffen van de overblijf zijn 
opzoek naar een 
tafeltennistafel om mee te 
kunnen spelen tijdens de 
overblijf. 
Mocht u thuis een 
tafeltennistafel hebben welke 
niet meer gebruikt wordt, wij 
zouden er erg blij mee zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 37 nr.22  |  23-02-2018 
 

 
 

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

 

 

26 februari t/m 
2 maart 

Voorjaars-
vakantie 

 
5 maart 

Leerlingen vrij  
 

14 maart 
Staking:  

school dicht  
 

24 maart 
Almeers 

schaaktoernooi  
 

29 maart 
Middag: 

leerlingen vrij 
 

30 maart 
Goede vrijdag 
Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 
 

2 april 
2e paasdag 

Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 

 
Krijten maar! 
De afgelopen weken hebben de groepen 3 en 4 
gewerkt aan het thema: verkeer en vervoer. 
Donderdagochtend hebben we zelfs op een echte auto 
mogen krijten! We bedanken de papa van Isabel voor 
dit ontzettend leuke aanbod. 

 
 
 

 
Fijne vakantie! 
Het team van de Flierefluiter wenst iedereen een hele 
fijne vakantie! 
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Aan ouders en/of verzorgers van de 
basisscholen van de Almeerse Scholen Groep 

uw kenmerk  
kopie  
behandelaar  
ons kenmerk 18029 TA 
bijlage  
datum 21 februari 2018 
betreft Staking 14 maart 2018 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Misschien hebt u via de media gehoord dat er nieuwe stakingen zijn aangekondigd in 
het primair onderwijs. Actievoerende partijen organiseren stakingen, waarbij elke 
maand in een andere regio de deuren van de basisscholen geheel of gedeeltelijk dicht 
blijven. 
 
Deze regionale stakingen zijn een vervolg op de eerdere landelijke stakingen, omdat 
die volgens de actievoerende organisatie onvoldoende hebben geholpen. Zij vinden 
het overleg met minister Slob tot nu toe hoopvol, maar niet genoeg om verdere acties 
op te schorten. De eerstvolgende regionale staking staat gepland op 14 maart a.s. in 
de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.  
 
Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep staat achter het doel van de 
aangekondigde stakingsactie op 14 maart: een hoger salaris in het primair onderwijs 
en vermindering van de werkdruk. Echter, wij vinden het ook belangrijk dat onze 
leerlingen onderwijs krijgen en zich zo kunnen ontwikkelen en ontplooien. Bovendien 
zijn wij van mening dat wij de uitkomst van het democratisch proces op basis waarvan 
de begroting 2018 van OCW inmiddels is goedgekeurd, hebben te accepteren en te 
respecteren.  
 
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het 
werk neer te leggen. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat u als ouders minder 
begripvol tegenover weer een stakingsactie staat. Wij begrijpen goed dat het voor 
sommige ouders/verzorgers lastig is. We vinden het dan ook belangrijk u tijdig te 
informeren over de aanstaande staking. Wij verzoeken u alvast op 14 maart 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 geheel of 
gedeeltelijk gesloten is op 14 maart. 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,   
 
 
H. Griffioen     Mevrouw B. Dijkgraaf 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 


