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Zomervakantie 

 
 

 
 

 
Rapport 2 
Vandaag zijn de rapporten mee naar huis gegaan met 
de kinderen van groep 1 t/m 7. De kinderen van groep 
8 krijgen hun allerlaatste rapport tijdens hun 
afscheidsavond. 
10-minuten gesprekken 
Aanstaande maandag t/m vrijdag staan de 10-minuten 
gesprekken gepland n.a.v. het rapport. Wij wensen alle 
ouders/verzorgers en leerkrachten prettige 
gesprekken.  
 

 
Schooljaar 2019-2020 
De brief in de bijlage vertelt u alvast wat informatie 
over het nieuwe schooljaar. Verder informatie volgt in 
de laatste schoolweek. 
 

 
Meesters- en juffendag 
Afgelopen woensdag was het meesters- en juffendag. 
wat hebben we allemaal een leuke dag gehad en wat 
zijn we ontzettend verwend. We willen alle kinderen 
en hun ouders/verzorgers bedanken voor de leuke 
dag! 
 

 
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. 
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Ook voor deze zomervakantie organiseert de nieuwe 
bibliotheek weer een leuke leesactiviteit.  
 
Leerlingen die in de zomervakantie minder lezen 
hebben in het nieuwe schooljaar soms een 
leesachterstand. 
Dan komen zij in de zogenaamde zomerdip: uit 
onderzoek blijkt dat als kinderen in de zomervakantie 
niet regelmatig lezen, het leesniveau achteruit gaat. 
 
Om de zomerdip te voorkomen hebben wij dit jaar een 
leuke actie bedacht,  
Kinderen tussen de 7 en 15 jaar, kunnen bij ons de ‘Tas 
op reis’ lenen.  
Op de Jeugdafdeling in de bibliotheek van Almere stad 
komen er tassen te hangen met de tekst “Tas op reis”.  
  
 … de bergen? Het vliegtuig? De zee? Ga jij deze zomer 
op vakantie?  
De nieuwe bibliotheek maakt het deze 
keer gemakkelijk én leuk om boeken mee te nemen.  
Een tas vol verrassende boeken en het leuke is: met 
deze tas kun kan er ook een prijs worden gewonnen…!  
Dat werkt als volgt:  

- Maak tijdens de vakantie een leuke, gekke of 
originele foto van de ‘tas op reis’;  

- Stuur deze foto (met het bibliotheeklogo op de 
tas goed in beeld) voor 23 
augustus naar communicatie@denieuwebiblio
theek.nl. 

- De leukste foto’s delen we op 
onze social media kanalen (houd daar ook 
rekening mee als je zelf ook op de foto 
staat!).   

- Een jury fotografie-experts van de 
bibliotheek bepaalt wie de leukste foto heeft 
gemaakt.   

- De nummer 1 wint een e-reader, de nummers 
2 en 3 krijgen een verrassingspakket.  

De boeken kunnen zes weken 
worden geleend. De tas mag na 
afloop worden gehouden. 
 
Andere zomer leestips: 

- Bezoek samen met de 
leerlingen de website 
https://vakantiebieb.nl/. 
Lekker digitaal lezen in 
de zomer. Er zijn veel 
nieuwe titels 
beschikbaar.  

- Het gebruik van de 
vakantiebieb app is 
gratis. Met deze app 
kun je gratis digitale 
boeken lezen.  
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Hoofdgebouw 
Bosgouw 235 

1352 GW Almere 

Tel: 0365312332 

Locatie Uithof 
Uithof 1 

1353 Ax Almere 

Tel 0652482090 

Postadres 
De Flierefluiter 
Postbus 50132 

1305 AC Almere 
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Beste ouders, verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de groepsindeling voor volgend schooljaar. Het was even spannend maar het is 
ons weer gelukt om uit alle sollicitanten nieuwe collega’s te benoemen.  
 
Wat verandert er volgend schooljaar:  
We hebben volgend schooljaar 17 groepen. Met de start van deze nieuwe groep kunnen we de 
combinatiegroep 4-5 (nu nog 3-4) opheffen. Er volgt nog een zorgvuldige nieuwe indeling voor deze 
groepen.  
 
Juf Marije (1-2A) gaat onze school verlaten, zij heeft ervoor gekozen om in haar woonplaats een 
nieuwe betrekking te aanvaarden. Ze heeft 9 jaar bij ons op school gewerkt en met haar hebben we 
veel weten te bereiken voor onze leerlingen. Daar zijn we haar zeer erkentelijk voor. We wensen 
haar heel veel (werk)plezier op haar nieuwe school.  
 
Juf Latifa (4A) gaat na 1 jaar Flierefluiter ook in haar woonplaats werken. Ook haar wensen we veel 
(werk)plezier op haar nieuwe school.  
 
Juf Renée ( de muziek juf ) gaat vanaf volgend schooljaar volledig bij Collage Almere werken, een 
instantie die Kunst en Cultuur en dus ook muziekactiviteiten organiseert voor alle leerlingen van 
Almere.  
Juf Renée was als coördinator onze drijvende kracht voor alle muzikale- en culturele activiteiten, we 
hebben daar jaren van kunnen genieten en onze leerlingen hebben zich op deze gebieden op een 
bijzondere wijze kunnen ontwikkelen. Wij gaan dit voortzetten, juf Simone neemt het stokje over. 
We wensen Renée heel veel succes bij Collage Almere.  
 
Juf Huda en juf Chaneequa zijn geslaagd voor hun Pabodiploma, ook hen wensen we veel succes bij 
de start van een mooie onderwijsloopbaan.  
 
En wie komen er voor terug:  
We heten Nell van der Pol, Marije Bollen, Jill Boon, Danilo Boud, Nancy Quist en Susanne Semeijn 
van harte welkom op De Flierefluiter en we wensen hen heel veel succes en (werk)plezier bij ons op 
school.  
 
In groep 1-2A komt Nell van der Pol op maandag en dinsdag ter vervanging van juf Marije.  
In groep 1-2 D komt juf Marije Bollen op vrijdag juf Lies vervangen.  
In groep 4B komt Jill Boon op vrijdag naast juf Annick.  
Jill komt ook op dinsdag in groep 5A naast juf Dorota.  
Meester Danilo Boud wordt de nieuwe meester van groep 5B.  
In NEO 1 komt Nancy Quist op de woensdag, donderdag en vrijdag naast juf Debbie.  
Susanne Semeijn staat op donderdag en vrijdag in NEO2 naast juf Rebekka.  
 
De groepen 1-2, 3, 4, 7/8 , 8 en NEO zitten op het hoofdgebouw. De groepen 5,6 en 7 zitten op de 
dependance De Uithof.  
 
 



 

Groep 1-2A Juf Nel en juf Femke 

Groep 1-2B Juf Esther 

Groep 1-2C Juf Simone 

Groep 1-2D Juf Lies en Juf Marije (nieuw) 

Groep 3A Juf Bianca 

Groep 3B Juf Jannie en juf Liesbeth 

Groep 4A Juf Sherida en juf Judith 

Groep 4B Juf Annick en juf Jill 

Groep 5A Juf Dorota en juf Jill 

Groep 5B Meester Danilo 

Groep 6A Juf Tjitske en juf Esra 

Groep 6B Juf Katja en juf Marjolein 

Groep 7A Juf Nienke en juf Astrid 

Groep 7/8 Meester Vincent 

Groep 8 Meester Olivier 

NEO 1 Juf Debbie en juf Nancy 

NEO 2 Juf Rebekka en juf Susanne 

 
We rekenen op weer een on(der)wijs goed schooljaar!  
Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u deze stellen (het liefst per mail i.v.m. de drukke tijd) 
aan de directie: directie@flierefluiter.asg.nl  
Met vriendelijke groet, 
  
Madelon Goores  
Lex van Hamersveld 

 

 

           

 



Mijn boekentas en ik, 
samen in …? 

Stuur je leukste vakantiefoto met je 
‘Tas op reis’ op naar de bibliotheek en 
maak kans op een e-reader! 

as T op reisw

denieuwebibliotheek



Mijn boekentas en ik, samen in …? 
 … de bergen? Het vliegtuig? De zee? Ga jij deze zomer op vakantie? De nieuwe 
bibliotheek maakt het deze keer gemakkelijk én leuk om boeken mee te nemen. 
Ben je tussen de 7 en 15 jaar, dan kun je bij ons de ‘Tas op reis’ lenen. Een tas 
vol verrassende boeken, helemaal afgestemd op jouw leeftijd. En het leuke is: 
met deze tas kun je ook een prijs winnen …!

Dat werkt als volgt:
• Maak tijdens je vakantie een leuke, gekke of originele foto van jou en je ‘tas op 

reis’;
•  Stuur deze foto (met het bibliotheeklogo op de tas goed in beeld) voor 23 augus-

tus naar communicatie@denieuwebibliotheek.nl. 
•  De leukste foto’s delen we op onze social media kanalen (houd daar ook reke-

ning mee als je zelf ook op de foto staat!). 
•  Een jury fotografie-experts van de bibliotheek bepaalt wie de leukste foto heeft 

gemaakt. 
• De nummer 1 wint een e-reader, de nummers 2 en 3 krijgen een verrassings-

pakket.

Je kunt de tas met boeken zes weken lenen. 
Na deze tijd breng je de boeken terug; de tas mag je houden!

as T op reis

www.denieuwebibliotheek.nl


