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Website 
Het zit technisch een beetje tegen met het in de 
lucht gaan van onze nieuwe website. 
Er wordt bij de afdeling ICT- ASG hard aan 
gewerkt het eufel te verhelpen. Sorry voor het 
ongemak. 
 

 
Staking 
Zoals wij u eerder informeerden staken wij op 5 
oktober. Een groot deel van ons team vertrekt 
die dag richting Den Haag. Wij hebben vanuit 
Vereniging Openbaar Onderwijs een schrijven 
gekregen waarin een oproep wordt gedaan om 
als ouders/grootouders de petitie te 
ondertekenen op www.VOO.NL. 

Wij zullen deze brief toevoegen aan onze 
nieuwsbrief. 
 

 
Ouderbijdrage 
Zonder de vrijwillige bijdrage van u als ouder kan 
de Ouderraad veel activiteiten niet organiseren 
of ondersteunen. Op dit moment is de 
Ouderraad al druk met de voorbereidingen voor 
de Kinderboekenweek. 
De volgende evenementen staan in december 
gepland. Het zou toch mooi zijn als we dit 
schooljaar de ouderbijdrage lekker snel binnen 
hebben. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt net zoals 
de voorafgaande jaren: 
voor het eerste kind €32,50, 
voor het tweede kind €30,00, 
en voor elk volgend kind €27,50.  
Mocht u deze bijdrage verspreid willen voldoen 
laat het  ons dan even weten. Een grotere 
donatie mag natuurlijk ook altijd  
De betaling van de ouderbijdrage kunt u door 
middel van een overschrijving voldoen.  

 
A-team : NL77INGB000 1994118 
t.n.v. Ouderraad obs de Flierefluiter 
Almere. Onder vermelding van 
“Ouderbijdrage” en de voor- en 
achternaam van uw kind en de 
groep waarin hij/zij zit. 
 
 Let op dit is een ander banknummer 
dan die van de overblijf en de 
schoolreisjes! 
 

 
OR Barometerstand van de 
ouderbijdrage(van 20 leerlingen 
ontvangen).   
     

 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek is dit jaar op 
onze school van 2 t/m 16 oktober. 
Het thema voor de 
Kinderboekenweek is Gruwelijk Eng! 
 
Vrijdag 13 oktober mogen de 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 
verkleed naar school komen.  
 
De Ouderraad en de school 
organiseren tijdens de 
Kinderboekenweek allerlei  
activiteiten voor de kinderen. Hierbij 
kunt u denken aan een 
verhalenverteller die langs komt, een 
ruilmiddag, een leesochtend en 
verschillende knutselactiviteiten.  
 
De Ouderraad is nog op zoek naar 
hulpouders die ons tijdens de  
 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Kinderboekenweek kunnen helpen met de 
verschillende activiteiten.  
 
Aanmelden kan door uw naam op het 
inschrijfformulier bij de klassen te schrijven.  

 

 
Heeft iemand het shirt van Owen gevonden? 
Op de foto is het shirt van Owen te zien welke 
op vrijdag 15 september is zoekgeraakt. Hij zat 
helaas niet meer in zijn gymtas. Misschien is het 
shirt bij iemand anders in de gymtas terecht 
gekomen. Owen wil heel graag het shirt terug 
omdat het een shirt is wat je krijgt als 
aandenken bij een voetbalkamp. Deze is dus niet 
te koop.  
We hopen dat het shirt snel terecht is. 
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De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online petitie de 
staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een 
gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders 
hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op 
goed onderwijs en goede leerkrachten. 

Ouders steunen actie POFront 

De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep 
aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk salaris voor de 
leerkracht is een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te 
waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen en de 
leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunde de VOO ook de werkonderbrekingsactie. 

Petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen' 

De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de 
stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en 
vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen 
ouders in het (openbaar) onderwijs. 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel Jongewaard 
woordvoerder 
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