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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 
 

4,5,6,7 juni 
avondvierdaagse 

 
29 juni  

Schoolreisje 
groep 

5,6,7,neo2 
 
 

 
 

 
Schoolvakanties 2018-2019 

Eerste dag Laatste dag 
Herfstvakantie              22-10-2018 26-10-2018 
Kerstvakantie                      24-12-2018 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie              18-02-2018 22-02-2019 
Meivakantie (incl Pasen)   19-04-2019 03-05-2019 
Hemelvaartsdag                  30-05-2019 31-05-2019 
2e Pinksterdag                     10-06-2019           -               
Zomervakantie                    15-07-2019 23-08-2019 

 

 
Nieuws van de MR 
Komende dinsdag, 24 april, komen MR en Directie 
weer bij elkaar om een aantal zaken te bespreken en 
besluiten te nemen. Op de agenda staan o.a.: 

- Het definitieve profiel voor de nieuwe 
Flierefluiter directeur 

- Formatieplan 2018-2019 
- Plan van aanpak voor het verkrijgen van 

subsidie voor de vermindering van de 
werkdruk van personeel (eis vanuit de 
overheid) 

- Plan van aanpak verdere verbetering 
onderwijskwaliteit 

Mocht u over deze onderwerpen tevoren inbreng 
willen leveren, dan wel specifieke vragen hebben, dan 
horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen of vragen 
mailen aan richard.haeck@manageable.nl of 
dick.katgert@upcmail.nl 
 

 
JGZ Almere 
De JGZ heeft ons gevraagd de opvoedcursus onder uw 
aandacht te brengen. 
De JGZ Almere(voorheen GGD afdeling 
jeugdgezondheidszorg) organiseert dit voorjaar weer 
een opvoedcursus.  De cursus is bedoeld voor ouders 
welke tegen opvoedproblemen of onzekerheden 

aanlopen en is gratis. 
(gesubsidieerd door de 
gemeente Almere). 
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief staat de 
informatie hoe en voor welke 
datum u zich kunt aanmelden. 
 

 
Verlof aanvragen 
Mocht u voor uw kind(eren) 
bijzonder verlof aan willen 
vragen, dan kunt u de 
formulieren daarvoor halen bij 
juf Karin van de administratie.  
Via Digiduif is dit helaas niet 
mogelijk.  
 

 
Avondvierdaagse 
In de tweede bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u nogmaals 
informatie over de 
avondvierdaagse en hoe u uw 
kind(eren) kunt aanmelden.  
 

 
Eindpresentatie leerorkest  
De afgelopen weken hebben 
de leerlingen uit de groepen 7 
meegedaan met het 
Leerorkest. De leerlingen 
hebben kennis gemaakt met 
gitaar, viool, cello, saxofoon of 
klarinet. Op donderdagmiddag 
26 april is de eindpresentatie 
op de Uithof! De kinderen 
presenteren eerst voor groep 
5/6 en om 14.15 uur is de 
presentatie voor de ouders.  
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere( de GGD) ook 
dit voorjaar/zomer  weer de  opvoedcursus: Opvoeden en Zo. 
 

Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen 
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn 
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het 
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen? 
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan 
de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te 
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u 
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige 
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 
Bijeenkomst 3: Straffen 
Bijeenkomst 4: Negeren 
Bijeenkomst 5: Apart zetten  
Bijeenkomst 6: Alles op een rij 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
De cursus wordt op woensdagavond gegeven. 

 
De cursus data zijn: 23 mei, 6-13-20-27 juni en 4 juli 

Tijd 19.30-21.30 uur  
 

De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4.  
Almere (parkwijk). 
 
Voor meer informatie  over de cursussen en als u zich wilt opgeven,  kunt u bellen met de  
JGZ  telefoon nr: 036-5357366  (elke werkdag bereikbaar van 9-16.30 uur) of het doorkiesnummer 
van JGZ Almere: 088-0029990 keuze 2 keuze 2 
Wees er snel bij want vol=vol.  
 

                                                           



 

 

Het is weer bijna zover! Van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 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 € 6,50 per kind (€ 5,- 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 4 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 26 april as. Na 26 april hebben wij de inschrijving reeds doorgegeven aan de Wandel Sport 

Vereniging en kunt u uw kind niet meer via school inschrijven 

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

kind en de groep), 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 16 april t/m 26 april. 

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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