
            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 38 nr.25  |  22-03-2019 
 

 
 

 
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 

 
 

 
Even voorstellen 
Beste ouders, verzorgers 
Sinds januari 2018 ben ik in het kader van mijn re-
integratie als interim directielid toegevoegd aan de 
Flierefluiter. Ik heb het afgelopen jaar als zeer prettig 
ervaren, een leuke school met een collegiaal team. 
Ook op directieniveau is er een  goede samenwerking. 
Toen Madelon en het bestuur van de ASG mij vroegen 
om de functie van adjunct directeur op mij te nemen 
heb ik daar positief op gereageerd. Afgelopen week 
heeft de MR ingestemd met de voordracht van het 
bestuur om mij aan te stellen als adjunct. Ik kijk uit 
naar deze nieuwe uitdaging om de school met het 
team nog beter op de kaart te zetten. 
Nog even wat info over mijzelf: Ik ben 62 jaar en zit 
inmiddels 37 jaar in het onderwijs, de laatste 23 jaar 
als directeur van verschillende basisscholen en sinds 
2008 verbonden aan de ASG. Ik woon in Almere Stad, 
ik ben getrouwd met Marjo en heb 2 zoons en een 
dochter die inmiddels al volwassen zijn en 3 leuke 
kleinzoons. 
Mijn werkdagen zijn van maandag tot en met 
donderdag en u kunt mij vinden op de locatie Uithof.  
Met vriendelijke groet, 
Lex van Hamersveld 
 

 
Een triest bericht 
Op 16 maart is Jenny Verrijk overleden. Jenny was een 
trouwe overblijfjuf binnen onze school. Jenny stond 
heel wat jaren bij de groepen 3 en 4. We zullen haar 
erg gaan missen. Ze is na een kort ziekbed overleden. 
We leven met haar familie, vrienden en de andere 
overblijfjuffen mee en wensen ze veel kracht toe in 
deze droevige tijd.  
 

 
Brief in de bijlage 
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een brief 
van de directie over het 
lerarentekort en de bezetting 
van de groepen. 
 

 
Hoofdluis in de school 
Er zijn weer hoofdluizen 
gesignaleerd. Helaas hebben 
we niet genoeg luizenouders 
om alle groepen te 
controleren op hoofdluis. We 
missen nog een ouder voor 
groep 4. Op dit moment 
hebben we ook geen 
coördinator die de ouders aan 
kan sturen. Wie wil ons 
helpen? U kunt zich opgeven 
bij juf Karin. 
Daarnaast willen we u vragen 
thuis ook uw kind(eren) te 
controleren op hoofdluis. Zo 
kunnen we samen een 
luizenexplosie voorkomen. 
 

 
Ouderraad 
De ouderraad komt handen 
tekort! We hebben echt hulp 
nodig bij de uitvoering van 
activiteiten georganiseerd 
door de ouderraad. Maakt u 
ons blij met uw hulp? Stuur 
dan een mailtje naar 
or@flierefluiter.asg.nl. 
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Waar zijn de voetbalshirts? 
Wie of wie heeft er thuis nog een zwart-wit 
voetbalshirt van school liggen? We missen op dit 
moment 40 shirts en willen deze graag terug.  
Mocht je thuis ook nog een rood Flierefluiter t-shirt 
vinden, dan zien we ook deze graag terug op school. 
 

 
Sport  
 
Jumboschoolvoetbal voor de groepen 1 t/m 4 
Sinds deze week hangen er lijsten op de deur van de 
klas voor schoolvoetbal.  
Het schoolvoetbaltoernooi is gepland op 1 mei, in de 
tweede week van de meivakantie. 
 
Schoolhandbal 
Voor het schoolhandbaltoernooi hangt er een lijst in de 
gang. Dit toernooi vindt plaats op woensdag 22 mei, 
vlak na de meivakantie. 
 
Voor beide toernooien geldt dat deze niet in 
organisatie zijn van de school. De namen 
‘school’voetbal en ‘school’handbal doen misschien 
anders denken, maar de organisatie van deze 
sportevenementen ligt in handen van de betreffende 
sportclubs. Dit betekent dus ook dat er enkel 
leerkrachten aanwezig zullen zijn die uit eigen interesse 
komen kijken naar de wedstrijdjes. Het coachen van 
een team of het fluiten van een wedstrijdje valt onder 
de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 
Koningsspelen 2019 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 doen dit jaar hun 
koningsspelen op vrijdag 12 april op en rond het plein. 
De groepjes tijdens deze sportdag worden weer 
begeleid door leerlingen uit groep 8. 
Deze dag starten we met het lenteontbijt! 
De kinderen uit de groepen 5,6 en 7 hebben dit jaar 
een sportdag bij FC Almere. Dit i.s.m. met de 

buurtsportcoach Almere 
Haven en 1e jaars ROC 
studenten. 
Op deze dag hebben we per 
klas 2 hulpouders nodig die 
willen helpen. 
Wilt u helpen op deze dag, 
geef het dan even door aan de 
leerkracht van de groep. 
 
Schoolvoetbal FC Almere 
Aanstaande woensdag is het 
de beurt aan de meiden teams 
uit groep 5 en 6.  
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_ 
wedstrijdschemas_meiden56-
ascwenfca.pdf 
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Hoofdgebouw 
Bosgouw 235 

1352 GW Almere 

Tel: 0365312332 

Locatie Uithof 
Uithof 1 

1353 XA Almere 

Tel 0652482090 

Postadres 
De Flierefluiter 
Postbus 50132 

1305 AC Almere 

 

 

 

Almere, 22-3-2019 

Betreft: bezetting van de groepen   

Aan alle ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 

U bent al eerder geïnformeerd door de Flierefluiter en door ons schoolbestuur de ASG over het lerarentekort 

in Almere. Alle basisscholen in Almere worstelen met dit probleem. Ons schoolbestuur heeft dit aangekaart bij 

de gemeente en het ministerie van onderwijs. Maar ook daar is geen oplossing op korte termijn. Nu waren wij 

helaas genoodzaakt om de leerlingen van de groepen 5b, 8a en 8b een dag naar huis te sturen. Een uiterste 

maatregel, die wij liever niet hadden genomen. 

Met vriendelijke groeten, 

Madelon Goores en Lex van Hamersveld 

Directie De Flierefluiter 

 
 
 
 
 

 


