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16 & 17 april 
IEP-toets 

groepen 8 
 

19 april 
Vrij 

Goede vrijdag 
 

22 april - 3 mei 
Meivakantie  

 
13 mei 

Leerlingen 
middag vrijdag 

 
30 & 31 mei 

Vrij   
Hemelvaart  

 
24 mei 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 7 

 

Vacature Overblijfmedewerker (m/v) 
“Obs de Flierefluiter” 
Voor de tussenschoolse opvang op Obs de Flierefluiter 
zijn wij op zoek naar overblijfmedewerkers. 
Vind jij het net zo belangrijk als wij dat de kinderen, na 
hun lunch, even lekker buiten kunnen voetballen, 
klimmen, rennen, of gewoon lekker in de zandbak 
kunnen spelen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Als overblijfmedewerker ben je als vrijwilliger in dienst 
en ben je op meerdere dagen flexibel inzetbaar tussen 
11.30uur en 13.30uur op Obs de Flierefluiter. 
Je zorgt ervoor dat de kinderen uit de klas worden 
gehaald, dat de presentielijsten correct zijn ingevuld, 
maakt er een gezellig moment van tijdens de lunch en 
zorgt voor een correcte overdracht naar de 
leerkrachten. 
Herken jij jezelf in bovenstaande? Neem dan snel 
contact op met ons op. 
Wij zijn bereikbaar via 036 5464748 of via 
stad@kinderworld.nl. We zien uw reactie graag 
tegemoet. 
 

 
Interview met de burgemeester! 
Tigo en Lucas van groep 5A mochten afgelopen 
woensdag voor een schoolproject de burgemeester 
van Almere, Franc Weerwind, interviewen.  
De burgemeester was heel open en gaf op alle 16 
vragen, die door de hele klas bedacht waren, goede 
antwoorden.  
Een aantal leuke antwoorden op de vragen van het 
interview: 
Waarom bent u burgemeester geworden?  
Om mensen en kinderen te helpen.  

Wat vindt u het minst leuk aan 
burgemeester zijn?  
Vergaderingen waar mensen 
niet naar elkaar luisteren.  
Wanneer bedacht u om 
burgemeester te worden?  
Ik bedacht me toen ik 8 was 
om burgemeester te worden 
en dat ben ik nu.   
Vond u het vroeger leuk op 
school? 
Ik vond het erg leuk op school. 
Heeft u wel eens niet 
geluisterd op school?  
Soms luisterde ik inderdaad 
niet zo goed naar de juf of 
meester.  
Voor het hele interview kunt u 
binnenkort terecht bij groep 
5A.  
 

 
Avondvierdaagse 
Het is weer bijna zover! Van 
maandag 3 juni tot en met 
donderdag 6 juni is de 
Avondvierdaagse. Ook dit jaar 
kunnen de kinderen van de 
Flierefluiter weer meelopen. 
In bijgaande brief vindt u meer 
informatie en hoe u uw 
kind(eren) kunt aanmelden. 
Let op! Inschrijven kan tot 
uiterlijk 15 april as en is ook 
dit jaar mogelijk via de mail op 
avondvierdaagseflierefluiter 
@gmail.com 
Als u de ouderbijdrage voor 
uw kind(eren) voor dit 
schooljaar heeft voldaan, zijn 
er aan deelname aan de 
Avondvierdaagse geen extra 
kosten verbonden. Mocht u de 
ouderbijdrage (nog) niet 
voldaan hebben, zijn de kosten 
€ 8,50 per kind (€ 7,- aan de  
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avondvierdaagse organisatie en € 1,50 is voor drinken 
en lekkers).  
Wij hopen natuurlijk weer op vele aanmeldingen voor 
de Avondvierdaagse! 
Met vriendelijke groet,  
De Avondvierdaagse-commissie van de ouderraad van 
De Flierefluiter 
 

 
Sport  
 
Jumboschoolvoetbal voor de groepen 1 t/m 4 
Er hangen lijsten op de deur van de klas voor 
schoolvoetbal.  
Het schoolvoetbaltoernooi is gepland op 1 mei, in de 
tweede week van de meivakantie. 
 
Schoolhandbal 
Voor het schoolhandbaltoernooi hangt er een lijst in de 
gang. Dit toernooi vindt plaats op woensdag 22 mei, 
vlak na de meivakantie. 
 
Voor beide toernooien geldt dat deze niet in 
organisatie zijn van de school. De namen 
‘school’voetbal en ‘school’handbal doen misschien 
anders denken, maar de organisatie van deze 
sportevenementen ligt in handen van de betreffende 
sportclubs. Dit betekent dus ook dat er enkel 
leerkrachten aanwezig zullen zijn die uit eigen interesse 
komen kijken naar de wedstrijdjes. Het coachen van 
een team of het fluiten van een wedstrijdje valt onder 
de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 
Koningsspelen 2019 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 doen dit jaar hun 
koningsspelen op vrijdag 12 april op en rond het plein. 
De groepjes tijdens deze sportdag worden weer 
begeleid door leerlingen uit groep 8. 
Deze dag starten we met het lenteontbijt! 
 
De kinderen uit de groepen 5,6 en 7 hebben dit jaar 
een sportdag bij FC Almere en draaien die dag een 
continurooster. Dit i.s.m. de buurtsportcoach Almere 
Haven en 1e jaars ROC studenten. 

Op deze dag hebben we per 
klas 2 hulpouders nodig die 
willen helpen. 
Wilt u helpen op deze dag, 
geef het dan even door aan de 
leerkracht van de groep. 
 
Schoolvoetbal FC Almere 
Aanstaande woensdag is het 
de beurt aan de meiden teams 
uit groep 7 en 8.  
Het volledige programma kunt 
u vinden op de flierefluiter 
site. 
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Het is weer bijna zover! Van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni is de 

Avondvierdaagse. Ook dit jaar kunnen de kinderen van De Flierefluiter weer meelopen. 

Tijden 

Op maandag, dinsdag en woensdag is de start om 18.00 uur en donderdag om 18.30 uur vanaf FC 

Almere (Oosterdreef 8). We eindigen ook iedere avond weer daar. Let op! Beperkte parkeerruimte! 

Donderdag zal er aansluitend op het hoofdgebouw van de Flierefluiter de feestelijke medaille 

uitreiking zijn! 

 

Kosten 

Als u de ouderbijdrage voor uw kind(eren) voor dit schooljaar heeft voldaan, zijn er aan deelname 

aan de Avondvierdaagse geen extra kosten verbonden. Mocht u de ouderbijdrage (nog) niet voldaan 

hebben, zijn de kosten € 8,50 per kind (€ 7,- aan de avondvierdaagse organisatie en € 1,50 is voor 

drinken en lekkers). 

Gezellig  

We gaan er een gezellige boel van maken, maar dat kunnen we niet alleen! Zorg er dus voor dat je 

stembanden opgewarmd zijn zodat je lekker hard mee kan zingen. Doe lekker zittende kleding aan.  

Hulpouders  

Bij de drankenpost hebben wij uw hulp zeker nodig! Laat ons weten op welke dag u ons kunt helpen, 

mail dit naar avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com 

Zonder voldoende hulpouders is er geen drankenpost mogelijk! 

 

Deelnemersbandje 

Het deelnemersbandje voor de Avondvierdaagse zal op school op maandag 3 juni aan de 

deelnemende kinderen worden uitgegeven. Dit bandje wordt eenmalig uitgereikt en moet alle 4 de 

dagen omgehouden worden. Op donderdagavond wordt dit bandje ingewisseld voor een verdiende 

medaille. Indien uw kind het bandje kwijt raakt, betaalt u € 5,- ter vervanging. 

 

mailto:avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com


Inschrijven  

Inschrijven kan door middel van een mail te sturen naar avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com 

 Vul hierin de naam van uw kind(eren), de groep en hoeveelste keer deelname. Inschrijven kan tot 

uiterlijk 15 april as. Na 15 april hebben wij de inschrijvingen reeds doorgegeven aan de Wandel Sport 

Vereniging en kunt u uw kind niet meer via school inschrijven. U kunt dan zelf nog uw kind 

inschrijven via www.opstap94.nl. 

Als u inschrijfgeld dient te betalen, kunt u dit in een gesloten envelop (voorzien van naam van uw 

kind en de groep en uw emailadres), in de doos doen in de kamer van de administratie op de 

Bosgouw of in de doos in de kamer van juf Madelon op de Uithof. Dit is mogelijk van maandag 01 

april t/m vrijdag 12 april. 

Let op: pas na bevestiging per mail van onze kant is de inschrijving definitief! 

Wandelregels 

 De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder/ begeleider van het kind. Ieder kind dient onder 

toeziend oog van een eigen ouder/verzorger te lopen!  

 Neemt u de route door (te downloaden via www.opstap94.nl) 

 Kom op tijd 

 Lopen gebeurt tussen de 2 vlaggen van de Flierefluiter in 

 Blijf bij de drankenpost in de buurt tijdens de pauze 

 Afval netjes in de vuilnisbakken gooien 

 Respecteer de rust van de bewoners langs de route.  

Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet,  

de ouderraad van De Flierefluiter 
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