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Juf Bianca getrouwd! 
Afgelopen vrijdag, 6 september, is juf Bianca getrouwd 
met haar Hjalmar. Ze hebben een prachtige dag gehad. 
Wij wensen juf Bianca en haar man een lang en 
gelukkig huwelijk! 
 

 
Verlof aanvragen 
Het aanvragen van een verlof dient te worden gedaan 
door het invullen van een aanvraag-formulier. 
Op het hoofdgebouw kunt u een formulier ophalen bij 
juf Karin en op de Uithof zijn de formulieren te vinden 
bij meester Lex.  
 

 
Schoolreisje en Kamp 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 
t/m 7 weer op schoolreisje. 
U kunt de benodigde €27,50 overmaken op 
rekeningnummer: NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en ‘schoolreisje’. 
 
De kleuters gaan al vrijdag 20 september op 
schoolreis. Wilt u ervoor zorgen dat het schoolreisje 
voor uw kind betaald is? 
 
Groep 8 zal eind van het jaar weer op kamp gaan. 
De kosten voor het kamp bedragen €70,- en kunnen 
worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL71INGB0001907896 
ten name van ASG INZ DE FLIEREFLUITER o.v.v. ‘naam 
van de leerling’ en ‘Kamp’. 

 
Omkeergesprekken 
Komende week staan de 
omkeergesprekken gepland. U 
kunt zich, als u dat nog niet 
gedaan heeft, inschrijven voor 
een gesprek via ons 
Ouderportaal. 
We zijn benieuwd naar de leuke, 
interessante en belangrijke 
informatie over de kinderen en 
kijken uit naar fijne gesprekken.  

Uitje 8a 7/8b Neo 2 
Vis á Vis 
Ni 

We zijn met de groepen 8a, 7/8b 
en Neo 2 naar 
theatervoorstelling ‘Robot’ van 
Vis á Vis geweest. We gingen op 
donderdag 5 september naar de 
voorstelling. Vanaf het 
Hoofdgebouw gingen we 
fietsend naar Poort.  
Een van de leerlingen zegt: ”Ik 
vond het leuk. “Alles samen is 
het leukste” zegt hij. 
Er was veel te zien tegelijkertijd. 
Wij raden jullie aan om ook te 
gaan! 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl


            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                               Jaargang 39 nr.3  |  13-09-2019 
 

 
 

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

 

 

17, 18, 19 
september 

Omkeer-
gesprekken 

 
20 september 
Schoolreisje 
groepen 1/2 

 
25 september 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
2-11 oktober 

KinderBoeken-
Week 

 
21-25 oktober 
Herfstvakantie  

 
 
 

 
 

 
Beste ouders van onze kinderen!!! 
Wij van de OR zijn op zoek naar een paar nieuwe 
leden. Ben je creatief, gezellig en spontaan? Meld je 
dan nu aan....! We zijn er voor alle leuke dingen die op 
school gebeuren.  
Aanmelden kan via: or@flierefluiter.asg.nl 
Met vriendelijke groet, De OR 
 

 
Verzekeren devices 
Steeds meer kinderen nemen hun 
telefoon/tablet/laptop mee naar school. Helaas kan de 
school hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. 
Echter kunt u als ouder een buitenhuisdekking aan uw 
inboedelverzekering toevoegen. Bij een all- risk 
verzekering zijn alle devices ook buiten het huis 
verzekerd tegen diefstal en/of beschadiging.  
 

 
Oude boekenkastjes gezocht! 
Voor de KinderBoekenWeek zijn wij op zoek naar vier 
leuke ouderwetse boekenkastjes waar wij 
zwerfboeken in kunnen plaatsen. Twee kastjes voor de 
Bosgouw en 2 kastjes voor de Uithof.  

Heeft u thuis een typisch 
ouderwets kastje staan dat wij 
mogen lenen of hebben? Meldt 
het bij juf Bianca, juf Ineke of juf 
Esther.  
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