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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 
 

20 april 
Lenteontbijt & 
koningsspelen  

 
27 april t/m 

11 mei 
Meivakantie  

 
 

 
 

 
Nieuws van de MR 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u opnieuw een 
brief van de Medezeggenschapsraad(MR). In de brief 
worden de volgende drie leden van de MR 
voorgesteld. Ook zijn een aantal punten beschreven 
die tijdens de MR-vergadering besproken zijn.  
Wij wensen u veel plezier met lezen.  
 

 
Schoolfruit  
Komende week kunnen we smullen van: 

- Paprika 
- Kiwi  
- Appel  

 

 
Even voorstellen:  ‘Sterk in de wijk’ 
Dit jaar is er een Pilot’ Sterk in de wijk’ door de 
gemeente gestart, waarbij de Jeugdverpleegkundige 
de Interne Begeleider van de school gaat 
ondersteunen op zorgvragen. Daarnaast lopen 
verschillende medewerkers van ‘sterk in de klas’ rond 
op onze school. Zij ondersteunen kinderen met 
hulpvragen en doen dit altijd samen met de ouders en 
de leerkracht. 
De jeugdverpleegkundige en de ‘sterk in de klas’ 
medewerkers stellen zich graag aan u voor in de 
tweede bijlage van deze nieuwsbrief.  
 

 
Schoolvoetbal 
Afgelopen woensdag hebben de meisjes van groep 7 
en 8 hun wedstrijden gespeeld, met als resultaat dat 
de meisjes van groep 8 door zijn naar de volgende 
ronde! 

 
Schoolschaaktoernooi 
Morgen, zaterdag 24 maart, 
vindt het 
schoolschaaktoernooi plaats in 
de topsporthal in Almere 
Poort. Wij wensen onze vijf 
deelnemende teams veel 
plezier en succes! 
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Even voorstellen: Het aandachtsgebied “Communicatie” met als vertegenwoordigers 
Femke Roest, Bianca de Vries en Dick Katgert. 

 
 
Ik ben Femke. Ik werk drie dagen per week met veel plezier als leerkracht in groep 1/2A. Ik ben 
anderhalf jaar werkzaam op De Flierefluiter en neem sinds dit schooljaar zitting in de MR. Op de 
vorige basisschool waar ik werkte zat ik ook in de MR. Ik heb de cursus ‘MR start’ en ‘MR verdieping’ 
gevolgd. Ik vind het belangrijk om te kunnen meedenken en meebeslissen over het huidige en 
toekomstige beleid van De Flierefluiter. Een goede school is naar mijn mening goed georganiseerd en 
biedt kwalitatief goed onderwijs, maar hoort ook zorg te dragen voor een prettig klimaat waarin 
kinderen, leerkrachten en ook ouders zich prettig, veilig en thuis voelen. 
 

 
Mijn naam is Bianca de Vries. Ik zit in de MR als leerkracht. Ik ben nu vijf jaar werkzaam op de 
Flierefluiter, waarvan de laatste drie schooljaren als juf van groep 3. Ik doe vijf dagen in de week met 
veel plezier! 
Ik heb plaatsgenomen in de MR vanuit mijn interesse in verdiepende zaken rondom de school. Ik hoop 
een waardevolle bijdrage te kunnen leveren door de verbinding te maken tussen onderwerpen 
‘binnen het lokaal’ en ‘buiten het lokaal’ en daarmee het onderwijs op de Flierefluiter naar een hoger 
niveau te brengen.  
 

  
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Dick Katgert en ik ben de vader van Tim (groep 3) en Sanne (groep 6). Na mijn 
accountancy-studie en na 33 jaar ING, waarvan 25 jaar als verander-manager bij diverse afdelingen, 
heb ik nu mijn werk en mijn grote hobby (muziek) kunnen combineren en ben ik zakelijk directeur van 
de Telekids Musicalschool.  
In elke organisatie is goede communicatie, samenwerking en vertrouwen in en op elkaar de basis om 
tot bloei te komen, zowel als individu binnen die organisatie als voor de organisatie als geheel. Verder 
zitten scholen financieel in zwaar weer en zijn er wellicht passende oplossingen te bedenken. Aan 
deze zaken wil ik altijd mijn bijdrage leveren.  
 
 

Waarom zit ik in de MR 
Ik vind dat ouders vanuit hun specifieke en aanvullende    
kennis en kunde een zinvolle bijdrage kunnen en zouden  
moeten leveren aan het verder verbeteren van de school.  
We willen tenslotte als ouders allemaal dat onze kinderen  
het best mogelijke onderwijs krijgen in de meest gunstige  
en stabiele omgeving. Drijfveer genoeg lijkt me. 
 



Formatieplan 
Het onderwerp van deze periode is het formatieplan waar nog veel discussie over is. De MR volgt dit 
op de voet. Zodra daar concrete zaken over te melden zijn leest u dat in de Nieuwsbrief. 
 
Schoolfruit 
Het project dat er voor zorgt dat kinderen gratis schoolfruit ontvangen loopt af. Reden daarvoor is 
dat de overheidsbijdrage stopt en dat het budget van de school, noch het budget van de Ouderraad 
het toelaat om deze kosten over te nemen. In onze laatste MR-vergadering is dit onderwerp 
besproken en is de conclusie getrokken dat kinderen zelf al voldoende gezonde zaken als 10-uurtje 
meekrijgen. Een absolute behoefte aan schoolfruit zou er dus niet zijn. 
 
Gezonde traktaties 
Een ander regelmatig terugkerend onderwerp is de “gezonde traktatie”. In het schoolreglement zijn 
daar duidelijke richtlijnen voor gegeven maar het blijft natuurlijk de ouder die bepaalt wat een kind 
trakteert bij een verjaardag. Consequentie kan zijn dat de traktatie niet meteen opgegeten mag 
worden maar aan de kinderen wordt meegegeven om thuis van te genieten. Naar onze mening liggen 
daar dan ook de grenzen hoe we hier mee omgaan binnen de school. 
 
Tot zover voor deze week. 
 
Voor vragen kunt u ons altijd bereiken via de mailadressen: richard.haeck@manageable.nl; 
dick.katgert@upcmail.nl en mr@flierefluiter.asg.nl . 
Met het laatste mailadres wordt de mail automatisch verspreid over alle MR-leden. 
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Beste Ouder, 
Dit jaar is er een Pilot’ Sterk in de wijk’ door de gemeente gestart, waarbij de Jeugdverpleegkundige 
de Interne Begeleider van de school gaat ondersteunen op zorgvragen. Daarnaast gaan de sterk in 
de klas medewerkers die nu op de Flierefluiter en de Polderhof werken, vanaf deze maand hun werk 
verdelen over 7 scholen, waardoor u ze binnenkort ook op de school van uw kind kan tegenkomen. 
Zij ondersteunen kinderen met hulpvragen en doen dit altijd samen met de ouders en de leerkracht. 
De jeugdverpleegkundige en de sterk in de klas medewerkers stellen zich graag aan u voor. 
 
 

Mijn naam is Pauline de Vré en ik ben werkzaam als jeugdverpleegkundige bij 
JGZ in Almere  Ik heb ruim 15 jaar gewerkt als jeugdverpleegkundige op 
diverse consultatie bureaus, Ik doe de periodieke gezondheidsonderzoeken 
voor de leerlingen van groep 2 en 7 en daarnaast ook onderzoeken op 
indicatie. Ik werk nauw samen met de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk 
werkster. Ik werk samen met de ouders en de kinderen, 
maar ook met scholen en met organisaties in en om de wijk, om zo vroeg 
mogelijk de ouders en de kinderen bij te staan met de vragen die zij hebben. 
Wellicht tot binnenkort 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
Mijn naam is Bianca Beukeboom 
In de afgelopen 11 jaar werkte ik naast mijn gastouderbureau, ook  
als vrijwilliger bij Humanitas. Hier was ik begeleider van kinderen waarbij 
de omgangsregeling tussen ouders moeilijk liep. Ook werkte ik tot voor 
kort bij de Eigen Kracht Centrale als coördinator Vanuit het wijkgericht 
werken begeleid ik kinderen vanuit school bij allerlei problemen op 
sociaal-emotioneel gebied. Onmisbaar is daarbij de samenwerking en 
ondersteuning van thuis en de school De focus bij mijn begeleiding ligt 
vooral op wat er al wel goed gaat en hoe dat versterkt kan worden. Mijn 
plezier haal ik met name uit die samenwerking met school/wijk, ouders 
en kinderen en ik geloof in de veerkracht en flexibiliteit van grote- én 
kleine mensen. “It takes a village to raise a child” vind ik een mooie        

       uitspraak. Kinderen opvoeden doe je niet alleen maar met je hele  
       omgeving. Graag tot ziens! 

 

Ik ben Suzanne Schaap. 
Ik begeleid kinderen op sociaal-emotioneel gebied. Ik haal wekelijks de 
kinderen voor ongeveer een half uur/driekwartier uit de klas en dan 
begeleid ik ze om bijvoorbeeld te leren minder snel boos te worden, beter 
voor zichzelf te leren opkomen, zich beter te kunnen uiten, hun 
zelfvertrouwen te vergroten, te kunnen praten over hun emoties, enz. Ik 
doe dit door middel van verschillende werkvormen; werkbladen, spelletjes, 
tekenen, praten of andere activiteiten. Ik kijk hierbij wat bij het kind past en 
wat het kind nodig heeft. Dit alles gaat in samenwerking met ouders en de 
school. Het werken met kinderen heb ik altijd als waardevol, mooi, 
betekenisvol en puur gevonden. En nog steeds! Het is fijn te merken dat het 
kinderen oplucht als ze heel eventjes “hun ei kwijt kunnen” en dat ze 
daardoor lekkerder in hun vel zitten. Dat is waar het om gaat, vind ik. Mijn 
hart maakt een sprongetje als ik heb kunnen bijdragen aan het geluk van 
een kind en zijn/haar ouders! En als ik ze op weg heb kunnen helpen in hun 
ontwikkeling, ook al is het maar een klein stukje..  Tot ziens in de school!  
 
 

 


