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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 

 

 
Koffie ochtend ‘Als ik later groot ben’ 
De Brievenbus van ‘Als ik later groot ben’ organiseert 
een koffie ochtend. Zij vinden dat iedereen moet 
kunnen worden wat hij wil, maar daarvoor is soms 
sportles, bijles, een laptop of iets anders nodig. Wil jij 
dat aanvragen? Dat kan! De Brievenbus van ‘Als ik later 
groot ben’ is er voor alle kinderen en jongeren uit 
Almere Haven van 0 t/m 18 jaar.  
Meer informatie over de Brievenbus óf de koffie 
ochtend, kunt u vinden in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 
 

 
Schoolfruit  
Komende week kunnen we smullen van: 

- Galiameloen 
- Halfbloed sinaasappel 
- Peer  

 

 
Medezeggenschapsraad up-and-running 
Het zal u wellicht zijn ontgaan, maar sinds november 
hebben we weer een nieuwe en complete 
Medezeggenschapsraad(MR). Naast 5 leerkrachten zijn 
er ook 5 ouders die uw belangen willen en zullen 
behartigen in de overleggen met de schoolleiding. De 
MR-leerkrachten zijn Liesbeth van Galen, Rebekka van 
Kampen, Astrid Puite, Bianca de Vries en Femke Roest. 
Namens de ouders hebben zitting: Richard Haeck 
(voorzitter), Ingrid Heuveling, Eric van Veen, Barend 
Klickerman en Dick Katgert (secretaris). In de komende 
versies van de Nieuwsbrief zullen we ons allemaal even 
voorstellen en tevens wie van de MR-leden welke 
portefeuilles vertegenwoordigd. We hebben namelijk 
het werkpakket opgedeeld in portefeuilles en daar 
combi’s van leerkracht(en) en ouder(s) aan gekoppeld.  
 
Onze doelstellingen voor 2018 hebben we als volgt 
geformuleerd: 

1. Komen tot een scherp 
profiel voor de nieuwe 
directeur van de Flierefluiter, 
waarmee we een mogelijke 
selectie optimaal 
ondersteunen en daarnaast 
ook de norm neerzetten 
waaraan we de nieuwe 
directeur kunnen toetsen. 
2. De communicatie tussen 
MR en ouders / leerkrachten 
zodanig inrichten en uitvoeren 
dat er enerzijds duidelijkheid 
ontstaat over de taken van de 
MR en de wijze waarop de MR 
daar invulling aan geeft, 
anderzijds dat er een positieve 
beleving ontstaat over de 
wijze waarop de school met de 
dagelijkse operationele 
uitdagingen omgaat. 
3. Meekijken en waar mogelijk 
meesturen op de 
verbeterpunten welke naar 
aanleiding van de categorie-
indeling van de school (is nu 
gekwalificeerd als “kansrijk”, 
de op 1 na hoogste categorie) 
zijn aangegeven. Oppakken 
van deze punten moet tot 
verdere verbetering van de 
onderwijskwaliteit op de 
Flierefluiter leiden. 
 
Tot zover voor nu. Vanaf 
vandaag zult u regelmatig van 
ons lezen waar we mee bezig 
zijn. Als u ons nodig heeft 
neem dan contact op via ons 
mailadres: 
mr@flierefluiter.asg. 
almere.nl of spreek de ouders-
vertegenwoordigers aan op 
het schoolplein. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het Leerorkest 
De komende 6 weken zullen de leerlingen van groep 7 
meedoen aan het leerorkest. Het project bestaat uit 
oriëntatie, instrumentaal onderwijs en presentatie als 
leerorkest op school voor de ouders, verzorgers en 
leerlingen. 
Wekelijks wordt onder schooltijd door de leerorkest 
kinderen groepsgewijs op een instrument geoefend. 
Thuis kunnen ze verder oefenen. Er worden specifieke 
orkestpartijen ingestudeerd en de kinderen leren 
samenspelen in een orkest.  
De kinderen kunnen kiezen uit: viool, cello,  saxofoon, 
klarinet en gitaar. 
De lessen vinden plaats op de Uithof op de 
maandagochtenden: 12 maart, 19 maart, 26 maart, 9 
april, 16 april en 23 april. 
Op donderdag 26 april is de presentatie van het 
leerorkest in de middenruimte op het hoofdgebouw.  
Wij wensen de leerlingen heel veel plezier en succes!! 
 

 
Gratis proeflessen van het AKT! 
Het AKT geeft GRATIS naschoolse gym- en sportlessen 
voor kinderen van groep 3 t/m 8. Iedereen mag 
meedoen. En het mooie is, de lessen worden ook in 
Almere-Haven gegeven!  
Speciale actie: je mag 1 x meedoen met een AKT les 
om kennis te maken, zonder dat je je van te voren 
moet inschrijven op de website. Als je het leuk vindt en 
je graag lid wil worden, dan helpt de juf of meester van 
deze les je met inschrijven. Lid worden kost niets. Voor 
verdere informatie kunt u kijken naar de bijlage van 
deze nieuwsbrief.  
 
 

 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 14 maart starten 
de eerste teams van onze 
school met het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi. 
De jongens van groep 7 en 8 
zijn aan de beurt. Zij spelen 
hun wedstrijden op de velden 
van FC Almere.  
Het programma is te vinden op 
onze website.  
 

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


Koffie ochtend 
 
Wij vinden dat iedereen moet kunnen worden wat hij wil, daarvoor heb je soms sportles, bijles, een laptop of 
iets anders nodig. Wil jij dat aanvragen? Dat kan! De Brievenbus van ‘Als ik later groot ben’ is er voor alle 
kinderen en jongeren uit Almere Haven van 0 t/m 18 jaar.  
 
De Brievenbus van ‘Als ik later groot ben’ 
Je kunt de Brievenbus op verschillende manieren bereiken, zowel online (website, Facebook, Whatsapp en SMS) 
als offline (brievenbussen, inloopspreekuur in de bieb). Aan de hand van de vraag gaat het team van ‘Als ik later 
groot ben’ in gesprek met je. Zo gaan we samen op zoek naar een oplossing.  
 

1. De Brievenbus komt koffiedrinken met jou! 
De Brievenbus is al langs geweest op de schoolpleinen in Almere Haven. Nu komen we weer langs, om 
koffie met ouders te drinken! Tijdens de koffie ochtend wordt er informatie gedeeld, kunnen vragen 
worden gesteld en kun je een aanvraag doen voor iets wat je kind op dit moment nodig heeft. Op 20 
maart komen we graag langs bij basisschool de Flierefluiter. Zien we je daar? De koffie ochtend is van 
08.15 tot 09.00 uur in de middenruimte van de school(hoofdgebouw). 

 
www.alsiklatergrootbeninalmere.nl  
www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere.  
 
Als je een vraag hebt, kun je altijd een berichtje sturen naar 06- 40 18 85 36. Of langskomen in de bibliotheek 
op woensdagmiddagen van 14.00 uur – 17.00 uur.  

 
Groetjes, 
Het ‘Als ik later groot ben’ team 
 

 

http://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/
http://www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere


 

  

Gratis proeflessen van het AKT! 
 
Het AKT geeft GRATIS naschoolse gym- en sportlessen voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
Iedereen mag meedoen. En het mooie is, de lessen worden ook in Almere-Haven gegeven!  
 
Speciale actie: je mag 1 x meedoen met een AKT les om kennis te maken, zonder dat je je 
van te voren moet inschrijven op de website. Als je het leuk vindt en je graag lid wil worden, 
dan helpt de juf of meester van deze les je met inschrijven. Lid worden kost niets. Je kunt 
kiezen uit: 
 

1. KidsXtra*: Extra gymlessen om beter en met meer zelfvertrouwen te bewegen. De 
les is voor kinderen die sommige onderdelen van gym nog wat lastig vinden. Vraag je 
gymmeester of gymjuf of je in aanmerking komt. 

Groep 3/4: woensdag 14.30-15.15, gymzaal Aquamarijn, meester Ernst-Jaap 
Groep 5/6: vrijdag 15.45-16.30, gymzaal Aquamarijn, juf Laurien 

 
2. Gym+: Voor kinderen die graag nog een willen gymmen. 

Groep 3/4/5: woensdag 15.15-16.15, gymzaal Aquamarijn, meester Ernst-Jaap 

  
3. Sport+: Sportlessen voor kinderen die verschillende sporten willen uitproberen en 

meer willen bewegen. Elke 2 weken een andere sport en met tussendoor funlessen. 
Groep 6/7/8: woensdag 16.30-17.30, gymzaal Aquamarijn, meester Ernst-Jaap  

 
4. ASM Academie*: Sportlessen voor talentvolle bewegers met een sportief karakter. 

Extra uitdagende onderdelen op hoog niveau. Vraag je gymmeester of gymjuf of je in 
aanmerking komt. 

Groep 5/6/7/8: dinsdag 15.45-16.45, gymzaal naast Polderhof, meester Jos* 

 
* = Voor de lessen KidsXtra en ASM Academie geldt dat de juf of meester van deze les beslist of 
de lessen bij je passen. Lid worden van Gym+ en Sport+ kan altijd! 

 
Vul het strookje in en neem deze mee naar de proefles. De eerst volgende les mag je 
meteen mee komen doen. We hopen je snel te zien! 
 
Sportieve groeten, Team AKT Almere-Haven 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
 
Naam: …………………………………………………………………. 
School: ………………………………………………………………… 
Groep: ……        Tel.nr ouder/verzorger:…………………………… 
 
Ik kom naar de proefles van (kruis minimaal 1 hokje aan): 
 

□ KidsXtra 3/4                                            
□ KidsXtra 5/6/7/8 
□ Gym+ 3/4/5                                                                Handtekening ouder/verzorger: 
□ Sport+ 6/7/8                                              
□ ASM Academie 5/6/7/8                                               ………………………………… 


