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11 feb – 15 feb 

10 minuten 
gesprekken 

 
18 feb – 22 feb 

Voorjaars-
vakantie 

 
25 februari 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

15 maart 
Staking! 

 
29 maart 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

24 mei 
Schoolreisje 

groep 3 t/m 7 
 

 
 

 
De Flierefluiter is 15 maart gesloten wegens de 
staking!  
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit 
het PO, VO en MBO leggen op 15 maart het werk neer. 
Er is een flinke investering van 4 miljard nodig voor het 
onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in het hele 
onderwijs –van het primair onderwijs tot en met de 
universiteiten- onder druk. Dat komt door hoge 
werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de 
financieringen en personeelstekorten. Om in het 
onderwijs kwaliteit te blijven leveren moet er 
geïnvesteerd worden. Dit is de reden dat alle leraren 
van De Flierefluiter gehoor hebben gegeven aan de 
oproep om te gaan staken. De Flierefluiter is 15 maart 
gesloten. 
 

 
Rapporten mee naar huis! 
Vandaag zijn de eerste rapporten van dit schooljaar 
mee naar huis gegaan. Wij wensen alle kinderen en 
hun ouders en/of verzorgers veel plezier met lezen.  
 

 
Berichtje namens KinderWORLD 
Beste ouders/ verzorgers, 
Mijn naam is Natascha Dolstra en ik ben de 
coördinator van de overblijf namens kinderWORLD. 
Ik ben 4 dagen in de week aanwezig op de overblijf 
maar moet mij splitsen tussen twee panden. Ik probeer 
op wisselende dagen aanwezig te zijn zodat ik alle 
kinderen leer kennen. 
Gelukkig weten al veel ouders mij te vinden met aan- 
of afmelden van hun kind en vragen over de overblijf. 

Maar ik heb in de 
wandelgangen gemerkt dat 
niet iedereen op de hoogte is. 
Hierbij zet ik het nog even op 
een rijtje: 

- U kunt mij een 
berichtje sturen via 
Whatts-app op 06 38 
066 563 

- Óf u kunt mij mailen 

overblijfkinderworld 
@gmail.com 

Ik ben telefonisch bereikbaar 
tussen 13.00 uur en 13.30 uur 
voor vragen en/of klachten. 
Elke laatste week van de 
maand houden wij een echte 
“tosti-week” De kinderen 
kunnen hun eigen 
boterhammetje met 
ham/kaas, of dat wat zij zelf 
lekker vinden op hun tosti, 
mee nemen naar school en 
dan verwarmen wij ze in het 
tosti-apparaat. LET OP! Dit is 
alleen de laatste week van de 
maand!!! 
Ik hoop u voldoende 
geïnformeerd te hebben. 
Mochten er toch nog vragen 
zijn dan hoor ik ze graag. 
Met vriendelijke groeten 
Natascha Dolstra 
 

 
Plankjes strijkkralen 
In groep 3/4b zijn de 
strijkkralen erg populair. De 
kinderen maken er tijdens de 
thema’s de mooiste creaties 
mee. Het is alleen jammer dat  
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er maar weinig plankjes zijn om de kraaltjes op te 
leggen. Wie o wie heeft thuis nog strijkkraal-plankjes 
of strijkkralen die niet meer gebruikt worden? Ze zijn 
van harte welkom bij juf Bianca. 
 

  
Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen bak op de Bosgouw is weer 
erg vol. Volgende week vrijdag gaat alles wat er nog in 
ligt naar het goede doel. Neem dus gerust komende 
week nog een kijkje als je iets kwijt bent.  
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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Mogelijk heeft u via de media gehoord dat er een nieuwe staking is aangekondigd 
in het onderwijs. Dit keer niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in het 
voortgezet, hoger en wetenschappelijk onderwijs. De Algemene Onderwijsbond 
(AOb) en de FNV roepen leraren en docenten op om op vrijdag 15 maart 2019 het 
werk neer te leggen. Doel is ervoor te zorgen dat het onderwijs bovenaan de 
politieke prioriteitenlijst komt.  
 
Om in het onderwijs kwaliteit te kunnen blijven bieden en om het werken in het 
onderwijs aantrekkelijk te houden, zijn meer ondersteunende maatregelen van de 
overheid nodig. Daarom heeft het College van Bestuur begrip voor de 
aangekondigde onderwijsstaking. 
 
Wij weten nog niet of, en zo ja, welke leraren en docenten zullen staken. Wij 
weten nu ook nog niet of dat gevolgen heeft voor het open blijven van de school 
van uw kind(eren) op 15 maart a.s. Wij begrijpen dat dit voor u als ouder lastig kan 
zijn. Daarom informeren wij u tijdig zodat u de tijd heeft om opvang voor uw kind 
te regelen, mocht dat nodig zijn. U weet dan dat uw kind die dag niet op school is. 
De directie van de school van uw kind(eren) houdt u de komende tijd op de 
hoogte.  
 
U hoort zo snel mogelijk via de school van uw kind(eren) of de school geheel of 
gedeeltelijk gesloten zal zijn op 15 maart a.s.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Almeerse Scholen Groep,   
 
 
De heer H. Griffioen    Mevrouw S. Olivier 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 
 
 

Aan alle ouders/verzorgers van  
leerlingen van de Almeerse Scholen Groep 

uw kenmerk       
kopie       
behandelaar G. Huis  

T 036 5406363 
g.huis@asg.nl  

ons kenmerk CvB/dor 
bijlage  
datum 8 februari 2019 
betreft Staking op 15 maart 2019 
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