
            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 38 nr.24  |  14-03-2019 
 

 
 

 
www.deflierefluiter.nl          /          info@flierefluiter.asg-almere.nl 

 

 

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 

 
 
 

 
Ouderbijdrage 
Zoals u weet worden er veel activiteiten georganiseerd 
door de Ouderraad. Om deze activiteiten te bekostigen 
vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage per kind. Op 
1 maart was voor 49% van de leerlingen de 
ouderbijdrage voldaan. 
Het streven van de Ouderraad is natuurlijk 100%, want 
dan kunnen we ook al deze activiteiten (blijven) doen.  
Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben 
overgemaakt, dan bij deze nogmaals de benodigde 
gegevens: Voor het eerste kind bedraagt de 
ouderbijdrage €32,50, voor het tweede kind €30,00 en 
voor ieder volgend kind €27,50. 
U mag de ouderbijdrage storten op rekeningnummer: 
NL34 INGB 0008 7164 10 ASG INZ OR DE Flierefluiter 
onder vermelding van de naam en achternaam van uw 
kind en de groep waarin deze zit. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 

 
Luizenpluis: hulp gezocht! 
We zijn opzoek naar hulp voor het luizenpluizen. 
Iedere eerste woensdag van de maand wordt in alle 
groepen gepluisd. Omdat er nu te weinig 
luizenmoeders() zijn, worden er soms groepen niet 
gepluisd en dat is geen prettig idee. Dus heeft u de 
eerste woensdag van de maand van 08.30 uur tot 
09.00 uur tijd en zin om te komen luizenpluizen? Geef 
dit dan even door aan juf Karin.  
 
 

 
Staking: lawaaiprotest 
Afgelopen maandag hebben 
we meegedaan met het 
lawaaiprotest. De groepen 1 
en 2 zijn met veel lawaai, door 
middel van instrumenten en 
geroep, om 11.45 uur door de 
gangen van de school gelopen 
en de groepen 3 t/m 8 hebben 
dit om 11.55 uur op het 
schoolplein gedaan. Een klein 
gebaar met een grote reden! 
 

 
Teken de petitie! 
‘Met goed onderwijs kunnen 
leerlingen en studenten hun 
talenten ontdekken en 
ontwikkelen. Dat draagt bij 
aan hun maatschappelijke 
ontwikkeling en helpt onze 
economie vooruit. 
Onderwijsuitgaven zijn dan 
ook geen kostenpost, maar 
een investering in onze 
toekomst. Het is belangrijk dat 
dit kabinet én de komende 
kabinetten meer geld 
uittrekken voor onderwijs’. 
Tekent u ook de petitie? Klik 
op de volgende link om te 
tekenen namens de 
Flierefluiter.  
www.investeer-in-
onderwijs.nl/petitie/826865 
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Sport  
 
Schoolvoetbal FC Almere 
Aankomende woensdag is het de beurt aan de jongens 
uit de groepen 5 en 6. 
Bent u coach/begeleider houd er dan rekening mee  
dat er een beroep gedaan kan worden op u om een 
wedstrijdje te fluiten.  
Het volledige programma kunt u vinden op de 
Flierefluiter site: 
http://www.flierefluiter.asg-almere.nl/sites/001.v2-
flierefluiter/files/images/kopie_van_20190218_wedstr
ijdschemas_jongens56-ascwenfca.pdf  
Als uw zoon of dochter thuis nog een Flierefluiter 
tenue heeft, wilt u er dan aan denken deze op school 
in te leveren?  
 
Schoolhandbal 
Vanaf aanstaande maandag kunnen de kinderen van 
de groepen 3 tot en met 8 zich weer inschrijven voor 
het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. 
Dit jaar is het toernooi op woensdag 22 mei 2019 bij 
sportpark “de Wierden”, naast de Albert Heijn. 
De inschrijflijsten hangen op de deuren van de klassen. 
 
Schaaktoernooi Topsporthal: Herhaling  
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.  
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