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12 april 
Koningsspelen 
Groep 1 t/m 7 

 
Lenteontbijt 

Groep 1 t/m 8 
 

16 & 17 april 
IEP-toets 

groepen 8 
 

19 april 
Vrij 

Goede vrijdag 
 

22 april - 3 mei 
Meivakantie  

 
13 mei 

Leerlingen 
middag vrijdag 

 
24 mei 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 

 7 
 

30 & 31 mei 
Vrij   

Hemelvaart  
 

5 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

10 juni 
Vrij 

2e pinksterdag 
 

17 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 

 
 

 
Avondvierdaagse 
Het is weer bijna zover! Van maandag 3 juni tot en 
met donderdag 6 juni is de Avondvierdaagse. Ook dit 
jaar kunnen de kinderen van de Flierefluiter weer 
meelopen. 
In bijgaande brief vindt u meer informatie en hoe u uw 
kind(eren) kunt aanmelden. Let op! Inschrijven kan tot 
uiterlijk 15 april as en is ook dit jaar mogelijk via de 
mail op avondvierdaagseflierefluiter @gmail.com 
Als u de ouderbijdrage voor uw kind(eren) voor dit 
schooljaar heeft voldaan, zijn er aan deelname aan de 
Avondvierdaagse geen extra kosten verbonden. Mocht 
u de ouderbijdrage (nog) niet voldaan hebben, zijn de 
kosten € 8,50 per kind (€ 7,- aan de avondvierdaagse 
organisatie en € 1,50 is voor drinken en lekkers).  
Wij hopen natuurlijk weer op vele aanmeldingen voor 
de Avondvierdaagse! 
Met vriendelijke groet,  
De Avondvierdaagse-commissie van de ouderraad van 
De Flierefluiter 
 

 
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 worden tijdens deze sportdag weer 
begeleid door leerlingen uit groep 8. 
De kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 hebben 12 april 
een Koningsspelen-sportdag bij FC Almere en draaien 
een continurooster. Dit i.s.m. 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. 
 
Deze dag start de hele school met het lenteontbijt! 
De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten.  
 
 

 
Luizenpluis: hulp gezocht! 
Helaas hebben we nog steeds 
niet genoeg luizenouders om 
alle groepen te controleren op 
hoofdluis. We missen nog een 
ouder voor groep 4 en 1/2B.      
Op dit moment hebben we 
ook geen coördinator die de 
ouders aan kan sturen. Wie wil 
ons helpen? Het kost maar één 
keer per maand een half uurtje 
van uw tijd.  
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. 
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Het is weer bijna zover! Van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni is de 

Avondvierdaagse. Ook dit jaar kunnen de kinderen van De Flierefluiter weer meelopen. 

Tijden 

Op maandag, dinsdag en woensdag is de start om 18.00 uur en donderdag om 18.30 uur vanaf FC 

Almere (Oosterdreef 8). We eindigen ook iedere avond weer daar. Let op! Beperkte parkeerruimte! 

Donderdag zal er aansluitend op het hoofdgebouw van de Flierefluiter de feestelijke medaille 

uitreiking zijn! 

 

Kosten 

Als u de ouderbijdrage voor uw kind(eren) voor dit schooljaar heeft voldaan, zijn er aan deelname 

aan de Avondvierdaagse geen extra kosten verbonden. Mocht u de ouderbijdrage (nog) niet voldaan 

hebben, zijn de kosten € 8,50 per kind (€ 7,- aan de avondvierdaagse organisatie en € 1,50 is voor 

drinken en lekkers). 

Gezellig  

We gaan er een gezellige boel van maken, maar dat kunnen we niet alleen! Zorg er dus voor dat je 

stembanden opgewarmd zijn zodat je lekker hard mee kan zingen. Doe lekker zittende kleding aan.  

Hulpouders  

Bij de drankenpost hebben wij uw hulp zeker nodig! Laat ons weten op welke dag u ons kunt helpen, 

mail dit naar avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com 

Zonder voldoende hulpouders is er geen drankenpost mogelijk! 

 

Deelnemersbandje 

Het deelnemersbandje voor de Avondvierdaagse zal op school op maandag 3 juni aan de 

deelnemende kinderen worden uitgegeven. Dit bandje wordt eenmalig uitgereikt en moet alle 4 de 

dagen omgehouden worden. Op donderdagavond wordt dit bandje ingewisseld voor een verdiende 

medaille. Indien uw kind het bandje kwijt raakt, betaalt u € 5,- ter vervanging. 
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Inschrijven  

Inschrijven kan door middel van een mail te sturen naar avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com 

 Vul hierin de naam van uw kind(eren), de groep en hoeveelste keer deelname. Inschrijven kan tot 

uiterlijk 15 april as. Na 15 april hebben wij de inschrijvingen reeds doorgegeven aan de Wandel Sport 

Vereniging en kunt u uw kind niet meer via school inschrijven. U kunt dan zelf nog uw kind 

inschrijven via www.opstap94.nl. 

Als u inschrijfgeld dient te betalen, kunt u dit in een gesloten envelop (voorzien van naam van uw 

kind en de groep en uw emailadres), in de doos doen in de kamer van de administratie op de 

Bosgouw of in de doos in de kamer van juf Madelon op de Uithof. Dit is mogelijk van maandag 01 

april t/m vrijdag 12 april. 

Let op: pas na bevestiging per mail van onze kant is de inschrijving definitief! 

Wandelregels 

 De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder/ begeleider van het kind. Ieder kind dient onder 

toeziend oog van een eigen ouder/verzorger te lopen!  

 Neemt u de route door (te downloaden via www.opstap94.nl) 

 Kom op tijd 

 Lopen gebeurt tussen de 2 vlaggen van de Flierefluiter in 

 Blijf bij de drankenpost in de buurt tijdens de pauze 

 Afval netjes in de vuilnisbakken gooien 

 Respecteer de rust van de bewoners langs de route.  

Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar avondvierdaagseflierefluiter@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet,  

de ouderraad van De Flierefluiter 
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