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Rapport 2 
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 7 hun tweede rapport van dit schooljaar 
mee naar huis. Is de rapportmap van uw zoon/dochter 
nog niet op school, dan verzoeken wij u deze komende 
week bij de leerkracht in te leveren.  
10-minuten gesprekken 
In de week van maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli staan 
de 10-minuten gesprekken gepland. Aanstaande 
dinsdag vanaf 16.00 uur zetten alle leerkrachten de 
digitale agenda’s open zodat u zich via ons 
Ouderportaal voor een gesprek kunt inschrijven.  
 

 
Meesters- en juffendag 
Komende woensdag is het meesters- en juffendag. We 
maken er een gezellige feestochtend van waarin we 
vieren dat we een gezellig jaar met elkaar hebben 
gehad en dat de zomervakantie in aantocht is.  
De kinderen mogen verkleed naar school komen.  
 

 
Thema kleuters  
Bij de kleuters hebben we het de laatste weken van 
het schooljaar over het thema Water. In de gang is het 
net een echt aquarium compleet met kwal en 
schildpad. De zandtafels zijn veranderd in watertafels 
waar ze heerlijk mee kunnen spelen. Komend 
schooljaar starten we met het thema Dierentuin. 
 

 
Eindfeest, wie komt ons 
helpen?  
Op donderdag 11 juli is het 
alweer zover: 
het EINDFEEST van de 
Flierefluiter! Een gezellige 
middag voor leerlingen, leraren 
en ouders om het einde van het 
schooljaar en het begin van de 
vakantie te vieren.  
Vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur 
zijn er diverse activiteiten op het 
schoolplein. Voor deze 
activiteiten kunnen wij uiteraard 
hulp gebruiken! Denk aan; 
- begeleiding bij springkussens 
en stormbaan 
- drankverkoop 
- glittertattoos 
- popcornmachine bedienen 
- opruimen na afloop 
Wie komt ons helpen? We 
horen het graag via 
or@flierefluiter.asg.nl. 
Groetjes van de Ouderraad. 

 
Leerorkest 
De afgelopen weken hebben de 
leerlingen van groep 7 les gehad 
in het leren bespelen van een 
instrument. Niet alleen op 
school, maar ook thuis werd er 
flink geoefend op de gitaar, 
cello, viool, saxofoon en 
klarinet. Gister kwamen deze 
instrumenten bij elkaar en 
ontstond er een volledig 
symfonieorkest waar leerlingen 
en ouders naar konden 
luisteren.  
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Bericht voor ouders van leerlingen uit de groepen 7 en 8. 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Volgend jaar zijn alle kinderen weer een groep verder. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan 

zich oriënteren op een vervolgschool. Een spannende en intensieve periode! 

Alle middelbare scholen in Almere werken samen om u en uw kind te helpen een 

weloverwogen keuze te maken. 

 

Via de gezamenlijke voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ (KJSA) informeren de 

Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs ouders en leerlingen van groep 7 en 8 over de 

overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en het onderwijsaanbod dat de 

Almeerse scholen te bieden hebben. De scholen voor voortgezet onderwijs nodigen u van 

harte uit voor de informatiebijeenkomst, scholenmarkt en schoolpresentaties die in 

september en oktober plaatsvinden. 

Er vinden op de basisscholen geen voorlichtingsbijeenkomsten meer plaats.  

 

Kort na de zomervakantie ontvangt u meer informatie en een uitnodiging voor een van de 

bijeenkomsten van ‘Kies je school in Almere’. 

De nieuwe website www.kiesjeschoolinalmere.nl wordt op dit moment gebouwd. Na de 

zomervakantie kunt u zich aanmelden voor de informatieavond, de scholenmarkt en de 

schoolpresentaties die door de middelbare scholen worden gegeven, via de nieuwe website.  

De datum en plaats van de bijeenkomst voor de leerlingen van De Flierefluiter zijn al bekend: 

Donderdag 10 oktober op de Meergronden. Dus save the date! 

  

 

 


