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17 & 18 april 
Eindtoets  
groep 8 

 
20 april 

Lenteontbijt  
 

Koningsspelen 
groep  1,2,3,4 

 
27 april t/m 

11 mei 
Meivakantie  

 
17 mei 

Sportdag AKT 
groep 5,6,7 

 
21 mei 

2e pinksterdag 
Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij! 
 

1 juni 
Schoolreisje 

groep 3,4,neo1 
 

29 juni  
Schoolreisje 

groep 
5,6,7,neo2 

 
 

 
 

 
Nieuws van de MR 
In de brief in de bijlage worden de laatste drie leden 
van de MR voorgesteld. Veel plezier met lezen! 
 

 
Schoolfruit  
Komende week kunnen we smullen van: 

- Komkommer 
- Ananas 
- Appel  

 
In de week van 16 april ontvangen wij voor de laatste 
keer schoolfruit. Vanaf maandag 23 april mogen de 
kinderen weer hun eigen gezonde 10-uurtjes 
meenemen. 
 

 
Schoolvoetbal 
Woensdag 11 april spelen de jongens van groep 5 en 6, 
team Flierefluiter 3. Voor het wedstrijdschema kunt op 
kijken op onze website onder het kopje ‘sport’.  
 
 

 
Betaling schoolreisjes 
Het duurt nog eventjes, maar over een tijdje staan de 
schoolreisje van de groepen 3 t/m 7 weer gepland.  
Wilt u eraan denken deze tijdig te betalen? 
Het bedrag van € 27,50 kan overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL 71 INGB 0001907896 onder 
vermelding van ‘schoolreis’, naam leerling en de groep. 
 
 
 

 
IEP toets groep 8 
Op 17 en 18 april maken onze 
leerlingen van groep 8 weer de 
Eindtoets.  
De komende periode worden 
de leerlingen vertrouwd 
gemaakt met de toets. 
Net als vorig schooljaar maken 
ze de Eindtoets van IEP.  
De Flierefluiter gebruikt de IEP 
omdat we vinden dat deze 
toets beter aansluit bij de 
dagelijkse werkwijze van de 
leerlingen.  
Mocht u nog vragen hebben of 
er meer over willen weten, 
dan kunt u langs lopen bij 
Ineke, de intern begeleider 
van de bovenbouw.  
 

http://www.deflierefluiter.nl/
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In de serie “even voorstellen” last but not least het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit, met de MR-

leden Ingrid Muijderman-Heuveling, Astrid Puite en Eric van Veen. 

 

Wie ben ik ? 
Mijn naam is Ingrid Muijderman-Heuveling. Ik ben 35 jaar en moeder van een dochter Fayline en 
zoons Quinten en Owen. Fayline is 6 jaar en zit in groep 3a bij juf Bianca. Quinten zal vanaf half mei 
te vinden zijn in groep 1/2b bij juf Esther. Voor Owen duurt het nog twee jaar voordat hij op de 
flierefluiter naar school mag. Naast moeder ben ik werkzaam bij De Kroes in Almere. Dit is een 
voedingsmiddelenbedrijf waar kant-en-klaarmaaltijden en vleesproducten gemaakt worden. Binnen 
De Kroes ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit. Het naleven van Wet- en Regelgeving, voorzien 
van informatie aan klanten over de producten zoals ingrediënten en voedingswaardes en alles wat er 
nog meer bij kwaliteit komt kijken. 
 
Waarom zit ik in de MR ? 
Ik ben in de MR gegaan om meer achtergrond informatie te vergaren over het reilen en zeilen binnen 
een school aangezien ik nog minimaal 10 jaar aan de basisschool verbonden zal zijn. Hopelijk kan ik 
een positieve bijdrage leveren tussen ouders en school om de drempel zo laag mogelijk te maken/ 
houden en de kwaliteit van onderwijs te behouden en verhogen.  

 

 
 
Wie ben ik ? 
Mijn naam is Astrid van den Broek- Puite, moeder van Fenna (groep 3) en Tess (groep 1)  
Sinds 2006 ben ik werkzaam op basisschool de Flierefluiter als groepsleerkracht. Dit voornamelijk in 
de bovenbouw(groep 6 t/m 8). Ook ben ik coördinator van Vierkeerwijzer.  
 
Waarom zit ik in de MR ? 
Ik vind het belangrijk om als leerkracht niet alleen betrokken te te zijn bij je eigen groep, maar ook bij 
de school. Door in de MR te zitten, kan ik als afgevaardigde van het team mijn stem laten horen. 

 

 

 

 



 

 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Eric van Veen, ik ben vader van Quinn (groep 3) en Ginger (groep 7). 
In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor een Benelux kantoor van een Zwitserse 
onderneming in de High Tech industrie. Het laten groeien van een organisatie en het continu zorgen 
voor verbetering is mijn expertise.  
 
Waarom zit ik in de MR? 
Ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. 
Door mijn rol binnen de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de Flierefluiter. 
Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de school. 
Ik hoop met mijn kennis samen met de andere MR leden, de directie van de Flierefluiter te kunnen 
ondersteunen met raad en daad met als doel een zo ideaal mogelijke onderwijssituatie. Een fijne 
leeromgeving, de zorg voor de kinderen en goed onderwijs moeten daarbij op de eerste plaats 
komen . Daarnaast biedt goed onderwijs kansen voor de kinderen en daarmee ook aan de 
Nederlandse maatschappij. 
 
 
 


