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Gratis sporten in de wijk   
Almere Kenniscentrum Talent (AKT) start na de 
herfstvakantie weer met de gratis naschoolse gym- en 
sportlessen voor kinderen van groep 3 t/m 8!  
Iedereen die graag meer of beter wil bewegen mag 
meedoen. En het mooie is, alle lessen worden in de 
buurt van school gegeven! U kunt uw kind Inschrijven 
via www.sportiefalmere.nl. Benieuwd wat de AKT 
lessen inhouden? Lees dan snel verder! 
 
https://www.sportiefalmere.nl/almere/akt/overzicht-
aanbod/?menu=f66405a95995c2dde2ad3ae011ca544
7&mode=grid 
 
1.     KidsXtra (groep 3/4 en 5 t/m 8): Extra gymlessen 
om beter en met meer zelfvertrouwen te bewegen. 
Plezier staat voorop! Een groepje bestaat uit maximaal 
10 kinderen. Kinderen die in aanmerking komen voor 
KidsXtra krijgen een persoonlijke uitnodiging. Als u 
denkt dat uw kind in aanmerking komt voor KidsXtra, 
maar uw kind heeft geen uitnodiging ontvangen, neem 
dan contact op met meester Theo.  
2.     Gym+ (groep 3 t/m 5): Extra gymlessen voor 
kinderen die meer willen bewegen. De gymleerkracht 
zorgt elke week voor een uitdagende gymles, waarbij 
plezier in bewegen voorop staat. Alle onderdelen die in 
reguliere gymlessen gegeven worden, zullen ook bij 
Gym+ aan bod komen.  
  
3.     Sport+ (groep 6 t/m 8): Sportlessen voor kinderen 
die verschillende sporten willen uitproberen en meer 
willen bewegen. Het is een mix van kennis maken met 
verschillende sporten (zelfverdediging, schermen, 
voetbal, turnen, golf, rugby, korfbal, triatlon, softbal, 
volleybal en heel veel meer) en verschillende 
‘funlessen’ (trefbal, tikspelen, diverse sportspelen). 
Sport+ wordt gegeven door een 
combinatiefunctionaris samen met een gymleerkracht.  
  
4.     ASM Academie (groep 5/6 en 7/8): Een exclusief 
programma voor een geselecteerd groepje kinderen. 
Het is een extra beweegmoment voor talentvolle 
bewegers met een sportief karakter. Een plek waar het 
talent voor bewegen maximaal ontwikkeld zal worden! 

Kinderen die in aanmerking 
willen komen voor ASM 
Academie kunnen zich 
aanmelden bij Meester Theo  
Uit de eerste inschrijvingen 
blijkt dat er maar weinig 
kinderen van onze school zich 
inschrijven voor deze gratis 
lessen.  
Dus heeft u vragen of hulp 
nodig bij het inschrijven, laat 
het Meester Theo dan even 
weten. 
 
Inschrijven: 
Ga naar 
www.sportiefalmere.nl en klik 
op ‘AKT’. Maak een account 
aan voor uw kind of log in met 
de oude inloggegevens. Via 
‘inschrijven aanbod’ kunt u uw 
kind inschrijven voor de 
naschoolse lessen. Let hierbij 
goed op de locatie en de 
groep. Klik tot slot op de knop 
‘ik wil me inschrijven’. 
 
Foutje in de banneragenda 
In ons vorige 
Flierefluiternieuws stond een 
verkeerde datum voor de MR. 
Dit moet zijn dinsdag 7 
november. 
De MR en de OR hebben op 
die avond een gezamenlijke 
start. 
 

 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdragen komen 
beetje bij beetje binnen. 
De barometer staat nu op 96 
ontvangen betalingen. 
Hartelijk dank daarvoor. Dit 
geld komt de ouderraad goed 
van pas. De eerste 5 december 
rekeningen liggen namelijk al 
op de mat.        
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Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest of het 
gewoon vergeten zijn, hier nogmaals het 
rekeningnummer van de Ouderraad. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lang leve de muziekshow  
Donderdag hebben de 
kinderen van groep 6A de tv-
opnames van “Lang Leve de 
Muziek Show” gehad. Het was 
een erg spannende avond en 
wij zijn ontzettend trots op de 
kinderen! Of wij door zijn en 
mee mogen spelen in Ahoy 
houden we nog even geheim. 
Bent u benieuwd hoe de 
kinderen het gedaan hebben, 
dan kunt u kijken op zaterdag 
9 december om 19.25 uur op 
NPO3. Bij deze willen we ook 
alle ouders bedanken die in 
welke vorm dan ook hebben 
geholpen! 

 
 
 
 
 
 
 
Herfstvakantie 
Wij wensen jullie allemaal een 
fijne herfstvakantie!  
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