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19 november 
Studiedag: 

leerlingen vrij  
 

4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
 

 
Sinterklaas en Kerst 
Het komt er weer aan! De Ouderraad en de 
leerkrachten organiseren deze feestelijkheden. U als 
ouder draagt ook uw steentje bij tijdens het kerstdiner 
en wellicht met andere taken.  
Naast de inzet van alle betrokkenen, kosten deze 
feesten ook aardig wat geld. Die kosten worden 
grotendeels gefinancierd uit de Ouderbijdrage. Zo 
wordt daarvan o.a. de kerstmarkt, de cadeaus en de 
versiering betaald.  
Naast hulp is uw geldelijke bijdrage dus nodig om deze 
feesten voor de leerlingen compleet te maken! Wij 
willen u dan ook herinneren, voor zover u nog niet 
heeft betaald, aan de vrijwillige Ouderbijdrage. Zou u 
die aan ons willen overmaken?  
Voor het eerste kind uit het gezin € 32,50  
Voor het tweede kind uit het gezin € 30,00  
Voor het derde kind uit het gezin € 27,50  
Voordeel is dat als u de Ouderbijdrage heeft betaald, 
uw kind straks gratis meeloopt met de Avond4daagse. 
Wij maken geen gebruik van acceptgiro’s en vragen u 
daarom uw bijdrage zelf over te schrijven. Ons 
rekeningnummer is: NL34 INGB 0008 7164 10 t.n.v. 
ASG INZ OR De Flierefluiter te Almere. Wilt u het 
bedrag liever in termijnen betalen? Dat kan! U kunt dit 
aan ons doorgeven op or@flierefluiter.asg.nl.  
 

 
Sinterklaas versiermiddag 
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas met zijn 
pieten aan in Nederland. Om de school alvast in 
Sinterklaas-sferen te brengen, wordt vrijdagmiddag 16 
november de school versierd door de Ouderraad, waar 
wij ontzetten blij mee zijn! Echter kan de Ouderraad 
voor beide locaties wel wat hulp gebruiken met 
versieren. Dus vind je het leuk om vrijdagmiddag 16 
november vanaf 13.15 uur te helpen met versieren, 
mail dan even naar or@flierefluiter.asgnl. Geef in het 

mailtje even aan op welke 
locatie je wilt komen helpen.  
 

 
Dozen gezocht! 
We zijn opzoek naar grote, 
lege dozen die we kunnen 
gebruiken om de school 
tijdens Sinterklaas en Kerst 
mee te kunnen versieren. 
Heeft u thuis lege dozen over? 
U mag ze inleveren bij de 
leerkracht van uw kind.  
 

 
Schoolfruit 
Vanaf de week van 12 februari 
mogen wij weer gebruik 
maken van schoolfruit! Zodra 
we weten welke soorten fruit 
wij zullen ontvangen op welke 
dagen, vermelden we dit in 
het flierefluiternieuws.  
Wij zijn erg blij dat we ook dit 
schooljaar weer kunnen 
deelnemen aan het EU-
schoolfruit programma.  
 

 
Overblijf 
De overblijf wordt per januari 
2019 overgenomen door 
Kinderworld. Voor de 
leerlingen zal niet veel 
veranderen, ze zullen bij ons 
op school overblijven. 
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De overblijfhulpkrachten zullen aangestuurd worden 
door een pedagogisch medewerker. Het overblijf 
bedrag zal hetzelfde blijven.  
 
Vanaf januari gaan de betalingen via Kinderworld. Het 
is voor de Flierefluiter van belang dat de betalingen 
(t/m december) voor dinsdag 18 december binnen zijn. 
Ouders die al meer gestort hebben zullen dit bedrag 
terug krijgen.  
In de komende nieuwsbrief zal Kinderworld zich 
voorstellen.  
 

 
Heaters gezocht! 
De verwarming in de gymzaal doet het helaas nog niet. 
De komende twee weken moeten de kinderen nog 
gymmen in een koude gymzaal. Zijn er papa’s, mama’s 
oma’s of opa’s die thuis een elektrische heater hebben 
die meester Theo de komende twee weken mag 
lenen? Laat dit dan gauw aan meester Theo weten.  
 

 
Bonnetjes sparen! 
Boekenwinkel Stumpel, in Almere Stad, heeft een actie 
voor scholen om kinderboeken te sparen. Wanneer je 
een kinderboek koopt bij Stumpel en het bonnetje op 
school inlevert, mag de school voor 10% van het 
totaalbedrag aan bonnetjes kinderboeken uitzoeken. 
Hoe fijn is dat! 
Juf Bianca van groep 3/4b doet mee met de actie en 
houdt zich dus aanbevolen voor alle bonnetjes.  
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