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15 maart 
Staking! 

School gesloten 
 

29 maart 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

16 & 17 april 
IEP-toets 

groepen 8 
 

19 april 
Vrij 

Goede vrijdag 
 

22 april - 3 mei 
Meivakantie  

 
13 mei 

Leerlingen 
middag vrijdag 

 
30 & 31 mei 

Vrij   
Hemelvaart  

 
24 mei 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 7 

 

 

 
Actieweek in het onderwijs van 11 – 15 maart 
Nog niet eerder is er een actieweek geweest in alle 
lagen van het onderwijs! Goed onderwijs is van 
levensbelang. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, 
die hun talenten ontdekken en benutten. Zij moeten 
hun plek vinden in de maatschappij en bouwen aan de 
toekomst van ons land. De kwaliteit van het onderwijs 
staat echter onder druk. 
Vele jaren is er onvoldoende geïnvesteerd in het 
onderwijs. Ook is er onvoldoende rekening gehouden 
met het lerarentekort. Deze is ontstaan omdat er een 
grote groep met pensioen is gegaan en ook omdat er 
onvoldoende nieuwe leraren komen. Door de grote 
werkdruk is het vak helaas steeds onaantrekkelijker 
geworden en zoeken steeds meer collega’s een baan in 
een andere sector. 
Het is momenteel heel moeilijk om invallers te krijgen 
en er zijn scholen waar er geen vaste leerkrachten zijn 
voor een groep.  
 
Op maandag 11 maart begint de actieweek om 11.55 
uur met een lawaai en applaus-moment. Wij gaan dan 
met alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 naar 
buiten en maken dan heel veel lawaai en applaus. Wij 
roepen jullie, ouders en verzorgers, op om met ons 
mee te doen!   
Wij komen de school uit op de plek waar we dat 
normaal ook doen en gaan dan 5 minuten lang heel 
veel lawaai maken. Misschien horen ze ons dan in Den 
Haag! 
De kinderen kunnen daarna gewoon mee naar huis of 
naar de overblijf. Heeft u nog een fluitje of zo liggen? 
Geef dat mee aan uw kind. We hopen echt dat 
iedereen met ons meedoet. 
De week wordt afgesloten met een staking op 15 
maart. De Flierefluiter is dan gesloten. 
 
 

 
Schaaktoernooi op school 
Leerlingen van de groepen 3 
t/m 8, die zich hadden 
opgegeven voor de 
schaakmiddagen op school, 
hebben afgelopen maandag 
hun eerste schaakwedstrijdjes 
tegen elkaar gespeeld. Uiterst 
serieus, maar toch met veel 
plezier hebben de kinderen 
tegen elkaar gestreden. 
Komende maandag worden de 
schaakwedstrijden voortgezet. 
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Sport! 
 
Schoolvoetbal FC Almere 
De komende weken gaan veel kinderen van onze 
school weer schoolvoetballen op de velden van FC 
Almere.  
 
Gisteren hebben de jongens uit groep 7/8 hun 
wedstrijden gespeeld met veel wind en een hoop 
regen! Daarnaast bleek er toch geen coach beschikbaar 
te zijn, maar gelukkig waren er ouders die dit hebben 
opgepakt. Dank hiervoor!  
 
Dit jaar zijn er geen scheidrechters geregeld door FC 
Almere. Dit betekent dat de eerst genoemde school in 
het wedstrijdschema een scheidsrechter moet leveren.  
Wij zijn nog op zoek naar begeleiders en 
scheidsrechters. Wilt u een van deze belangrijke rollen 
vervullen of heeft u dit nog niet doorgeven? Dan willen 
wij vragen dit alsnog te doen bij  Meester Theo of 
Meester Olivier. 
 
Aanstaande woensdag is het de beurt aan de meiden 
uit groep 7/8.  
Het volledige programma kunt u vinden op de website;  
http://www.flierefluiter.asg-almere.nl/sites/001.v2-
flierefluiter/files/images/wedstrijdschemas_meiden78-
ascwenfca.pdf 
 
Schaaktoernooi Topsporthal 
Op zaterdag 23 maart 2019 doen wij met 5 teams mee 
aan het jaarlijkse schaaktoernooi. Per team is er een 
begeleider nodig. Deze begeleider zit aan de tafel waar 
geschaakt wordt en houdt samen met de begeleider 
van de tegenstanders de scores bij. Enige schaakkennis 
is van belang, maar er lopen ook schaakmeesters rond 
die eventueel vragen over de spelregels kunnen 
beantwoorden.  
Komende week krijgen de kinderen die zich hebben 
opgeven een brief met daarin meer informatie over 
het toernooi. 
 
 

Clinic tafeltennis 
Aankomende week zijn er 
tijdens de gym 
tafeltennisclinics in de 
gymzaal. De kinderen gaan op 
verschillende manieren kennis 
maken met de 
tafeltennissport. 
 
Clinic judo 
Dit jaar hebben er een aantal 
klassen weer kennis mogen 
maken met judo. In twee 
clinics hebben de kinderen 
verschillende stoeivormen 
aangeboden gekregen. 
Als uw kind geïnteresseerd is 
in deze sport,  kijk dan even 
naar de flyer(zie bijlage). 
 
Aanvraag sportfonds-
sportcultuurfonds 
http://www.jeugdsport 
fonds.nl  
Bij ons op school doen we 
inmiddels verschillende 
aanvragen voor het sportfonds 
of cultuurfonds. 
Om een sport via het 
sportfonds aan te vragen kunt 
u een formulier bij Juf Karin 
halen en deze ingevuld 
inleveren bij Meester Theo.  
Een cultuurfonds aanvragen 
kunt u doen bij juf Renee.  
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  Sportvereniging  
Almere Maru 

       

Judo 
Judo is een Japanse sport waarbij kinderen zichzelf leren te 

verdedigen en daarbij ook leren respect en verantwoordelijkheid voor 
elkaar (en anderen) te hebben.  

Het is een sport voor iedereen. Almere Maru verzorgt judolessen 

vanaf 3 tot en met 18 jaar. Mensen ouder dan 18 zijn ook van harte 
welkom om te komen trainen. Zijn er genoeg senioren dan kan hier 
een apart uur voor komen. Ook mensen met een beperking zijn meer 
dan welkom. 
Mocht u of uw kind het leuk vinden om een keer te komen kijken of 
mee te doen, bent u van harte welkom bij een van onze lessen. 
 
De locatie en lestijden zijn:  
Gymzaal de Gouwen Bosgouw 237, Almere-Haven 
Donderdag van 15.30 tot 16.15 (Kidsafety 6 t/m 12 jaar) 
Donderdag van 16.15 tot 17.00 (3 t/m 6 jaar) 
Donderdag van 17.00 tot 18.00 (7 t/m 18 jaar) 
 

Voor meer informatie of een proefles kunt u bellen met: 

036-540 77 11 of 06-23 80 36 69 

www.almeremaru.nl 
GRATIS JUDOPAK 

Wanneer u (of uw kind) lid wordt, dan krijgt u van ons gratis een 

Matsuru judopak om dit jaar zo goed mogelijk te kunnen beginnen*.  
*Het judopak krijgt men één les na ontvangst van de betaling van de eerste hele 

periode (kwartaal, half jaar of jaar).  

  KIDSAFETY 
Wat is Kidsafety? 

Kidsafety is een weerbaarheidsprogramma dat doorlopend gegeven wordt 

net zoals een vechtsport. Het programma is bedoeld voor kinderen van  

6 t/m 12 jaar. 

  
Zelfverdediging en sociale weerbaarheid 
De kinderen leren zelfverdedigingstechnieken, maar ook; omgaan met 
vreemden, ongewenste aanrakingen en noodgevallen. Bij Kidsafety wordt 
gericht geoefend op een bewuste lichaamshouding, alertheid, preventie en 
de-escalatie.  
 

      
Sporten, spelen en bewegen 
Het grootste deel van de les zijn kinderen actief bezig met 
zelfverdedigingstechnieken, valbreekoefeningen, trappen en stoten op een 
stootkussen, stoeispelletjes, etc.  
De kinderen werken aan hun conditie, zelfvertrouwen en weerbaarheid en 
hebben ondertussen veel plezier. 
 
Waarom Kidsafety? 
Belangrijke vaardigheden voor de persoonlijke veiligheid van kinderen 
worden vaak niet aangeboden op vechtsporten. Denk hierbij aan omgaan 
met vreemden, (ongewenste) aanrakingen en noodgevallen. Op Kidsafety 
leren kinderen wat ze kunnen doen in welke situatie. Ze leren stoten en 
trappen, maar ook bevrijdingen uit benarde posities. Ook wordt er gericht 
geoefend op het omgaan met pestgedrag.  
 


