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24 maart 
Almeers 

schaaktoernooi  
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Middag: 

leerlingen vrij 
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Goede vrijdag 
Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 
 

2 april 
2e paasdag 

Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 
 
 
 

 
 

 
Broertjes, zusjes van 3 jaar  
Voor de planning van het volgende schooljaar willen 
wij graag weten welke broertjes en zusjes er dit jaar 4 
jaar worden en ook naar De Flierefluiter komen. U kunt 
dit aangeven bij juf Karin van de administratie. Een 
intake inplannen voor later dit jaar is ook mogelijk. 
 

 
Leerlingen die gaan verhuizen 
Mocht u al weten dat u dit schooljaar of komend 
schooljaar gaat verhuizen, dan kunt u het doorgeven 
aan Karin van de administratie.  

 

 
Schoolfruit  
Komende week kunnen we smullen van: 

- Komkommer 
- Sinaasappel 
- Appel  

 

 
Nieuws van de MR 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief van 
de Medezeggenschapsraad(MR). In de brief worden de 
eerste twee leden van de MR voorgesteld en is 
beschreven hoe de MR zich bezighoudt met de 
aanstelling van de nieuwe directeur van de 
Flierefluiter. 
Wij wensen u veel plezier met lezen.  
 

 
 
 

Scheidingsprogramma’s van Humanitas 
Humanitas biedt verschillende programma’s aan voor 
kleuters en 6 tot 8 jarigen om spelenderwijs in 

groepsverband hun 
ervaringen, gevoelens en 
gedachten een plaats te 
geven, wanneer zij te maken 
hebben met gescheiden 
ouders.  
Bent u geïnteresseerd? Meer 
informatie kunt u vinden in de 
bijlagen van deze nieuwsbrief.  
 
Naschoolse sportactiviteiten 
Wij doen graag mee met 
diverse naschoolse 
sportactiviteiten zoals 
schoolschaken, schoolhandbal 
en schoolvoetbal. 
De organisatie van deze 
activiteiten ligt in handen van 
betreffende verenigingen 
en dus zijn wij afhankelijk van 
informatie die wij aangeleverd 
krijgen. Via de website, de 
nieuwsbrief, Digiduif en 
mondeling proberen wij u 
altijd zo goed mogelijk van 
informatie te voorzien.  
  

 
Jumbo Schoolvoetbaltoernooi 
gr 2, 3 en 4 
Ook dit jaar organiseert FC 
Almere het Jumbo 
voetbaltoernooi voor de 
groepen 2, 3 en 4. 
In verband met de grootte van 
het toernooi spelen de 
groepen op verschillende 
woensdagen. 
 
23 mei speelt groep 3                                       
30 mei speelt groep 4  
6 juni speelt groep 2 
 
Wilt uw kind nog meedoen? 
Inschrijven kan door het 
invullen van de lijst in de gang.  
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Schoolvoetbal gr 5 t/m 8 
Afgelopen woensdag hebben de jongens van groep 7 
en 8 hun wedstrijden gespeeld, met als resultaat dat 
de jongens uit groep 8 door zijn naar de 2e ronde.  
 
Het programma voor de komende weken is als volgt: 
21 maart spelen de meisjes van groep 7 en 8 
28 maart spelen de jongens uit groep 5 en 6 
4 april spelen de meisjes uit groep 5 en 6 
 
Het programma en de teamindeling staat op de site 
onder het kopje SPORT. 
 

 
Schoolhandbaltoernooi 2018 
Woensdag 23 mei 2018 is het weer zover. Dan zal het 
jaarlijkse schoolhandbaltoernooi weer gaan 
plaatsvinden bij handbalvereniging Najaden. 
Van 13.30 uur tot 17.00 uur zullen de kinderen 
verschillende wedstrijden spelen.  
Wilt uw kind meedoen? Inschrijven kan door het 
invullen van de lijst in de gang.  
Wil u een team begeleiden/coachen, geef u dan ook 
op! 
 

 
Schoolschaaktoernooi 
Op zaterdag 24 maart doen 5 teams van onze school 
mee aan het schoolschaaktoernooi 2018.  Wij zoeken 
nog enkele ouders die deze dag begeleider willen zijn. 
Wilt u een team begeleiden? Geef dit dan aan bij de 
leerkracht van uw zoon/dochter.  
 

 
Hoe bieden wij onze lessen aan? Hoe houden wij 
rekening met verschillende niveaus? 
Op de Flierefluiter wordt er gedifferentieerd onderwijs 
gegeven. Dat wil zeggen dat er bij rekenen, taal, 
spelling en begrijpend lezen op minimaal 3 niveaus les 
wordt gegeven. 
 

Als eerst heb je de basisgroep. 
Deze kinderen krijgen de 
instructie en de verwerking op 
basisniveau.  
 
Daarnaast heb je de leerlingen 
die meer instructie nodig 
hebben. Zij krijgen naast de 
basisinstructie ook nog 
verlengde instructie. Bij de 
verlengde instructie wordt 
meer gebruik gemaakt van 
concreet materiaal. De 
leerlingen krijgen een 
minimum aan lesstof 
aangeboden waarbij rekening 
wordt gehouden met de 
leerdoelen en het niveau van 
de leerling.  Verlengde 
instructie kan incidenteel zijn, 
bijvoorbeeld als een leerling 
een bepaald onderdeel niet 
begrijpt, maar ook structureel.  
 
Ook zijn er leerlingen die 
minder instructie nodig 
hebben. Zij presteren 
bovengemiddeld. Deze 
leerlingen doen niet altijd mee 
met de instructie. Ook is hun 
lesaanbod gecompact. 
Compacten is het overslaan 
van overbodige herhalings- en 
oefenstof. Op deze manier 
komt er tijd vrij waardoor deze 
leerlingen kunnen werken aan 
verrijkingstaken. 
 
Naast deze 3 groepen kan het 
voorkomen dat een leerling 
zijn/haar eigen leerlijn volgt. 
Deze leerling doet dan niet 
mee met het reguliere 
programma, maar heeft eigen 
opdrachten.  
Ouders van deze leerlingen 
worden altijd op de hoogte 
gebracht wanneer dit het 
geval is. 

http://www.deflierefluiter.nl/
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MR-nieuws 2018-01 

Vorige week hebben we aangekondigd onszelf te zullen voorstellen en daarmee maken we 

meteen een begin. We zullen dat per aandachtsgebied doen. Het eerste aandachtsgebied is 

“Contact met/vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke (groeps-)MR, de ASG en de 

OR” ofwel onze linking pin naar de rest van de ASG-wereld. Daarin worden we 

vertegenwoordigd door Rebekka van Kampen namens de leraren en Richard Haeck namens 

de ouders. Zij stellen zich graag aan u voor. 

Ik ben Rebekka van Kampen. Ik zit in de MR als leerkracht. Sinds twee jaar werk 

ik op de Flierefluiter. Op donderdag en vrijdag geef ik les in Neo2. Ook zitten mijn eigen kinderen op 

de Flierefluiter. Zo probeer ik de verbinding tussen leerkracht en ouder te maken. Namens de MR 

bezoek ik ook de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Almeerse Scholen 

Groep).  

 Mijn naam is Richard Haeck. Zelf heb ik ruim 30 jaar geleden op de Flierefluiter 

gezeten. Na mijn studie Hoge Hotelschool in Maastricht en diverse buitenland ervaringen, ben ik met 

mijn vrouw in Almere teruggekomen. Onze dochter Julie zit in Neo1.  

Dagelijks mag ik me bezighouden met de groei van mensen en ondernemingen. Dat doe ik als trainer, 

managing partner en ondernemer in diverse Europese landen. Hierbij werk ik vooral op het snijvlak 

van persoonlijk gedrag en samenwerking in teams.  

Sinds september 2016 mag ik het voorzitterschap van de Medezeggenschapsraad van de Flierefluiter 

invullen. Het team van de MR is het afgelopen jaar verder aangevuld en de ambitie is naar elkaar 

uitgesproken. Goed om te zien. Want de toppers die dagelijks onze kinderen onder hun hoede nemen 

kunnen de steun goed gebruiken. Zeker in deze tijd.  

De belangrijkste reden dat voor het geven van energie aan de MR is dat ik geloof dat als je ergens 

iets van vindt dat je er dan ook iets aan dient bij te dragen. Daarnaast dat het één van de 

belangrijkste periodes voor een kind is om zich te ontwikkelen. En die ontwikkeling gun je elk kind zo 

optimaal mogelijk. En om daar een bijdrage aan te leveren paste de inzet voor de MR goed.  

Waarden waar in de samenwerking erg aan gehecht wordt, zijn: alles op tafel en een goede dialoog, 

een goede samenwerking met de directie van de school (en die is er gelukkig) en samen komen we tot 

een betere aanpak.  



De benoeming van een nieuwe schooldirecteur 

Eén van de zaken die de MR, maar waarschijnlijk u ook, bezighoudt is de benoeming van de nieuwe 

directeur. U weet dat Madelon is aangesteld als Directeur ad interim (met de enthousiaste ambitie 

om ook de uiteindelijke directeur te worden) en de voorbereidingen op het keuze- en 

benoemingsproces is in volle gang. Dat betekent dat de ASG een extern adviseur in de arm heeft 

genomen die in de afgelopen weken in gesprek is gegaan met zowel het docententeam als met de 

MR om zodoende te komen tot een passend profiel voor de nieuwe directeur van De Flierefluiter. 

Vorige week heeft de MR een mondelinge tussenrapportage mogen ontvangen en opnieuw haar 

inbreng mogen leveren. De verwachting is dat in mei het eindrapport wordt opgeleverd en dat dan 

kan worden overgegaan tot het selectieproces op basis van het opgestelde profiel, waarbij Madelon 

zich op voorhand als kandidaat heeft gemeld. U merkt dat er zeker niet over één nacht ijs wordt 

gegaan, maar dat zorgvuldigheid voorop staat. 

En mogen we u tenslotte een vraag stellen? Waar zou u willen dat we aan werken? Want het 

verwondert ons dat we niet meer vragen krijgen en wel horen dat die er zouden zijn. Wanneer we 

weten dat er iets speelt kunnen we er iets aan doen. Wanneer we niets weten, wordt de actie 

lastig……spreek ons dus gerust aan of neem contact op.  

richard.haeck@manageable.nl of dick.katgert@upcmail.nl 

Tot zover en tot volgende week. 

Dick Katgert/secretaris 
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                                APRIL 2018 GAAT HET VOLGENDE 

HUMANITAS STOERE SCHILDPADDENPROGRAMMA 
           VAN START! 

    
Begeleiding rondom scheiding voor KLEUTERS 

 
Een scheiding heeft veel impact op het leven van een kleuter. Tijdens de scheiding, direct erna 

maar ook als de scheiding lang(er) is geleden. 

 De Stoere Schildpadden biedt kinderen van 4 tot en met 6 jaar in groepsverband de 

mogelijkheid om hun ervaringen, gevoelens en gedachten een plaats te geven.  

 In tien bijeenkomsten doorlopen ze samen met leeftijdgenoten hun eigen proces.  

 Ze leren omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. 

 Ouders worden nauw betrokken in het Stoere Schildpadden-programma. 
 De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en 

Verlies Almere.  
 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 
Voor wie is De Stoere Schildpadden? 

Kinderen van 4-6 jaar waarvan de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn. Dit kan 
kort of lang(er) geleden zijn. 
 

Wat hebben kleuters aan De Stoere Schildpadden? 

Na een Stoere Schildpaddenprogramma voelen kleuters zich minder gespannen. Ze hebben 
vaardigheden geleerd om problemen op te lossen en kunnen beter omgaan met de gevoelens rondom 
de scheiding. In veel gevallen verbetert het contact tussen ouders en kind door De Stoere 
Schildpadden. 
 
Waar en wanneer kunnen kleuters deelnemen? 

De kennismakingsgesprekken met ouders vinden plaats op 12 april tussen 19.00 uur tot 22.30 uur. 
 
Het ouderprogramma vindt plaats op Busplein 26 in Almere op de volgde data/tijden: 
- Maandag 28  of dinsdag 29 mei van 19.00 uur - 22.00 uur.  
- Maandag 11 of dinsdag 12 juni van 19.00 - 22.00 uur. 

 
De bijeenkomsten voor de kinderen vinden plaats in de Kinderkliniek in Almere op de volgende 
data/tijden: 
Donderdag 19 april   15.15 - 16.15 uur   Donderdag 7 juni  15.30 - 16.15 uur 
Donderdag 26 april 15.30 - 16.15 uur   Donderdag 14 juni  15.30 - 16.15 uur 
Donderdag 17 mei  15.30 - 16.15 uur   Donderdag 21 juni  15.30 - 16.15 uur 
Donderdag 24 mei  15.30 - 16.15 uur   Donderdag 28 juni  15.30 - 16.15 uur 
Donderdag 31 mei  15.30 - 16.15 uur   Donderdag 5 juli  15.15 - 16.15 uur 
 

Donderdagavond 5 juli tussen 19.00 uur en 22.30 uur vinden de eindgesprekken met ouders plaats op 
het Busplein 26. 
Ouders worden wekelijks via mailings op de hoogte gehouden van het programma dat hun kind 
doorloopt. 
 
Meer informatie of aanmelden? 
Wilt u meer informatie over De Stoere Schildpadden of wilt u een/uw kind aanmelden? Dan kunt u 
bellen met Saskia Koning tel. 06 35 11 14 80 of mailen naar s.koning@humanitas.nl. Meer informatie 
over De Stoere Schildpadden kunt u lezen op www.stoereschildpadden.nl 

mailto:s.koning@humanitas.nl


 

    

                                 
APRIL 2018 GAAT HET VOLGENDE 

HUMANITAS DAPPERE DINO PROGRAMMA 
                                                                       VAN START! 

    
Begeleiding rondom scheiding voor 6 tot en met 8 jarigen 

 

Een scheiding heeft veel impact op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als 

de scheiding lang(er) is geleden. 

 De Dappere Dino’s  biedt kinderen van 6 tot en met 8 jaar in groepsverband de mogelijkheid 

om hun ervaringen, gevoelens en gedachten een plaats te geven.  

 In tien bijeenkomsten doorlopen ze samen met leeftijdgenoten hun eigen proces.  

 Ze leren omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. 

 Ouders worden nauw betrokken in het Dappere Dino-programma. 
 De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en 

Verlies Almere.  
 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 

Voor wie is De Dappere Dino’s? 

Kinderen van 6 tot en met 8 jaar waarvan de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn. 
Dit kan kort of lang(er) geleden zijn. 
 

Wat hebben kinderen aan De Dappere Dino’s? 

Na een Dappere Dino-programma voelen kinderen zich minder gespannen Ze hebben vaardigheden 
geleerd om problemen op te lossen en kunnen beter omgaan met de gevoelens rondom de scheiding. 
In veel gevallen verbetert het contact tussen ouders en kind door De Dappere Dino’s. 
 
Waar en wanneer kunnen kinderen deelnemen? 

De kennismakingsgesprekken met ouders vinden plaats op donderdagavond 12 april tussen 19.00 uur 
tot 22.30 uur. 
 
De twee ouderavonden vinden plaats op Busplein 26 in Almere op de volgde data/tijden: 
- Maandag 28  of dinsdag 29 mei van 19.00 uur - 22.00 uur.  
- Maandag 11 of dinsdag 12 juni van 19.00 - 22.00 uur. 

 
De bijeenkomsten voor de kinderen vinden plaats in de Kinderkliniek in Almere op de volgende 
data/tijden: 
Donderdag 19 april   16.30 - 17.30 uur   Donderdag 7 juni    16.45 – 17.30 uur 

Donderdag 26 april  16.45 – 17.30 uur   Donderdag 14 juni  16.45 – 17.30 uur 
Donderdag 17 mei   16.45 – 17.30 uur   Donderdag 21 juni   16.45 – 17.30 uur 

Donderdag 24 mei   16.45 – 17.30 uur   Donderdag 28 juni  16.45 – 17.30 uur 

Donderdag 31 mei   16.45 – 17.30 uur   Donderdag 5 juli   16.30 - 17.30 uur 
 

Donderdagavond 5 juli tussen 19.00 uur en 22.30 uur vinden de eindgesprekken met ouders plaats op 
het Busplein 26. 
Ouders worden wekelijks via mailings op de hoogte gehouden van het programma dat hun kind 
doorloopt. 
 
Meer informatie of aanmelden? 
Wilt u meer informatie over De Dappere Dino’s of wilt u een/uw kind aanmelden? Dan kunt u bellen 
met Saskia Koning tel. 06 35 11 14 80 of mailen naar s.koning@humanitas.nl. Meer informatie over 
De Dappere Dino’s kunt u lezen op www.dapperedino.nl  

mailto:s.koning@humanitas.nl
http://www.dapperedino.nl/

