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24 september - 
28 september 

Omkeer-
gesprekken 

 
28 september 
Schoolreisje 
groep 1/2 

 
1 okt & 3 okt 

Schoolfotograaf 
 

5 oktober 
Leerlingen 
middag vrij  

 
19 oktober 
Leerlingen 
middag vrij 

 
22 oktober -  
26 oktober 

Herfstvakantie 

 
 

 
Ouderbijdrage 
In de brief in de bijlage vindt u informatie over de 
jaarlijkse ouderbijdrage. De verschillende bedragen 
worden genoemd en een korte uitleg over de 
besteding van het geld.  
 

 
De Ouderraad kan versterking gebruiken en is op zoek 
naar één nieuw lid 
De OR is een vertegenwoordigingsorgaan van de 
ouders en bestaat momenteel uit zes leden. Wij 
organiseren door het hele jaar heen activiteiten voor 
de leerlingen. Vaste activiteiten zijn o.a. sinterklaas- en 
kerstfeest, sportdagen, de avond4daagse. In nauw 
overleg met de leerkrachten, de schoolleiding en MR 
zet de OR een draaiboek op, maakt ouders enthousiast 
om te helpen bij de activiteiten en beheert de gelden 
van de OR. 
 
Vind jij het leuk om mee te denken, te organiseren en 
te communiceren? Dan willen wij graag met jou in 
contact komen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
ouder, die tenminste zes van de acht vergaderingen (in 
de avonduren) kan bijwonen en die wil helpen bij het 
professionaliseren van de OR.  
 
Heb je zin om ons team te versterken? Of wil je eerst 
wat meer weten? Dan kun je per e-mail contact 
opnemen met Romy Koopman (voorzitter) en/of Tessa 
Lap (secretaris) op OR@flierefluiter.asg.nl. We hopen 
van je te horen! 
 
 
 
 

 
Omkeergesprekken 
Komende week staan de 
omkeergesprekken gepland. U 
kunt zich, als u dat nog niet 
gedaan heeft, inschrijven voor 
een gesprek via Social 
Schools(Digiduif). 
We zijn benieuwd naar de 
leuke, interessante en 
belangrijke informatie over de 
kinderen en kijken uit naar 
fijne gesprekken.  

http://www.deflierefluiter.nl/
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Ouderbijdrage 

 

Beste Ouders/verzorgers, 

 

Als ouder/verzorger betaalt u geen lesgeld voor uw kind. Wat wij als school wel aan u willen vragen is 

een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren zoals sport en spel, het 

sinterklaasfeest, het kersfeest, het lente-ontbijt en talloze andere extra activiteiten waar de school 

zelf geen budget voor heeft. Deze extra activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. 

Elk jaar ontvangt u een financieel overzicht hiervan. Om deze leerzame en leuke activiteiten te 

kunnen blijven doen voor uw kinderen, hebben we uw bijdrage hard nodig. Dit jaar houden we ook 

een “thermometer” bij de ontvangen bedragen en wat we daar vervolgens mee kunnen doen. 

 

Hoe kunt u betalen? 

We doen ons best om de bijdrage zo laag mogelijk te houden, zo blijft het voor ieders portemonnee 

betaalbaar. 

Wilt u het totale bedrag liever in termijnen betalen, verspreid over het schooljaar, of vanwege 

geloofsovertuiging een gedeelte bijdrage leveren, dan is dit geen probleem. U kunt dit doorgeven 

door te mailen naar or@flierefluiter.asg.nl  

Mocht u andere vragen hebben over de ouderbijdrage dan kunt u deze ook stellen via bovenstaand 

mailadres. 

 

 

Bedrag ouderbijdrage 

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage als volt vastgesteld door de MR 

- Voor het eerste kind uit het gezin   € 32,50 

- Voor het tweede kind uit het gezin € 30,00 

- Voor het derde kind uit het gezin    € 27,50 

Wij maken geen gebruik van acceptgiro’s en vragen u daarom uw bijdrage zelf over te schrijven. Ons 

rekeningnummer is: NL34 INGB 0008 7164 10 t.n.v. ASG INZ OR De Flierefluiter te Almere 

 

Alvast bedankt, namens de kinderen, voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De ouderraad. 
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