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Bericht voor ouders van groep 8 
Van onze collega’s van Helen Parkhurst kregen wij 
onderstaande brief. De leerlingen hebben deze week 
informatie meegekregen over de opendagen van alle 
voortgezetonderwijsscholen. 
 

 
O.S.G. Helen Parkhurst heeft op dit moment ruim 
2100 leerlingen en daarmee is de beschikbare 
capaciteit bereikt. In schooljaar 2018 – 2019 is er 
plaats voor 380 nieuwe brugklasleerlingen. Bij meer 
aanmeldingen is het noodzakelijk om over te gaan op 
loten.  
 
Helen Parkhurst kan komend schooljaar 110 
mavoleerlingen, 150 havoleerlingen en 120 vwo-
leerlingen aannemen. Deze plaatsen worden in eerste 
instantie toegekend aan leerlingen die afkomstig zijn 
van een daltonbasisschool, vervolgens aan 
topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwo-niveau en 
vervolgens aan leerlingen met een broer of zus op 
Helen Parkhurst. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen 
wordt geloot onder toezicht van een notaris. 
 
Ouders/verzorgers hoeven hun kind niet eerder aan te 
melden dan vóór 1 maart 2018. Eerder inschrijven 
heeft geen invloed op de plaatsing. Bij aanmelding 
geven ouders/verzorgers  een tweede schoolkeuze 
aan. Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn en 
staat als tweede keuze een school aangevinkt  die ook 
behoort bij het bestuur van de Almeerse Scholengroep 
(ASG), dan is een plek op die school gegarandeerd. 
 
De school maakt uiterlijk op 20 maart 2018 per brief 
aan ouders/verzorgers bekend of hun kind is 
toegelaten tot Helen Parkhurst, dan wel in aanmerking 
komt voor deelname aan loting. In dat laatste geval 
staat daar dan ook de dag en het tijdstip van de loting 
in en de dag en wijze waarop de uitslag van de loting 
bekend wordt gemaakt. Meer details over de regeling 
staan op www.helenpark.nl > Nieuwe Leerlingen> 
Aanmelden. 
 
 
 

 
De Kinderboekenweek 
Wij willen de ouders van de 
Ouderraad en alle ouders die 
hebben geholpen tijdens de 
Kinderboekenweek hartelijk 
bedanken. 
 

 
Tempotoets rekenen 
Deze week hebben wij in de 
groepen 4 t/m 8 de 
tempotoets rekenen 
afgenomen. De kinderen 
krijgen 1 minuut voor plus 
sommetjes, 1 minuut voor 
eraf, 1 minuut voor 
vermenigvuldigen, 1 minuut 
voor deelsommen. De laatste 
minuut staan de sommen door 
elkaar. De sommen beginnen 
met bv 2+1=, 3+3= enz. 
Het doel is zicht te krijgen op 
het reken 
automatiseringsproces. 
Vorig schooljaar hebben wij 
deze zelfde toets twee keer 
afgenomen. We zagen toen 
duidelijk vooruitgang. Helaas 
zien wij nu vooral een terugval 
bij de bovenbouw groepen. 
Zelfs in de meest eenvoudige 
sommetjes worden veel 
slordigheidsfoutjes gemaakt. 
Wij vragen u dan ook om thuis 
meer aandacht te besteden 
aan snel diverse sommetjes uit 
het hoofd te kunnen maken. 
Wij kunnen het niet alleen op 
school, uw kind heeft bij dit 
proces echt de hulp van u als 
ouder nodig. Bij de volgende 
toets afname gaan ook de 
kinderen van groep 3 
meedoen. 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl
http://www.helenpark.nl/
http://helenpark.nl/
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Jumbo actie 
De Ouderraad heeft ons attent gemaakt op de 
Jumbo spaaractie voor de school. 
Wij hebben ons ingeschreven voor deze actie.  
De actie werkt als volgt: 
 
Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u één gratis 
‘Sparen voor je School’ schoolpunt met daarop een 
actiecode. 
De actiecodes kunnen éénmalig worden geactiveerd via 
de actiewebsite jumbo.com/sparenvoorjeschool. Hier 
kiest u de school waarvoor u wilt sparen(De flierefluiter 
dus).  
Na het sluiten van de inlevertermijn worden de 
geactiveerde actiecodes per plaats geteld. Vervolgens 
worden per school naar rato van het aantal 
geactiveerde actiecodes de waardecheques verdeeld 
voor de aankoop van schoolartikelen en andere 
relevante artikelen. 
 
Spaart u ook mee voor ons? 
 
Gedragsregel nummer drie    
ik sluit niemand buiten    
 
 
 
 
 
 
 
Lang  leve de muziek show 

 
 
 
 

Vorige week schreven wij al in 
het flierefluiternieuws dat 
groep 6A meedoet aan het tv-
programma “Lang leve de 
muziek show”. Vorige week 
vrijdag hebben zij in het KAF in 
een heuse studio hun liedje 
“Lente” opgenomen. Het was 
voor de kinderen een hele 
ervaring om net als echte 
sterren het nummer op te 
nemen. Woensdag zijn de 
kinderen naar de Kemphaan 
geweest om de videoclip op te 
nemen. Een aantal moeders 
heeft gezorgd voor mooie 
kleding, en YouTuber Noah 
Zeeuw was met zijn camera-
crew aanwezig om er een 
spetterende videoclip van te 
maken. Hij heeft zelfs een 
stukje meegedanst! 
Volgende week donderdag, 19 
oktober, zijn de opnames voor 
het tv-programma zelf. De 
kinderen en juf Nienke moeten 
hier allerlei muziekspellen 
doen om een plek op het 
podium van het kerstgala te 
bemachtigen. Juf Nienke zal 
het spel “zingen onder de 
douche” gaan spelen. Daarom 
is zij al druk aan het oefenen 
thuis om alle liedjes goed te 
kennen.  
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