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Kijkavond!
Gisteravond kregen ouders en andere
belangstellenden de kans om te kijken wat de
kinderen gedaan hebben tijdens ons project van de
Kinderboekenweek. De lokalen waren prachtig
ingericht, er waren presentaties en werkstukken, er
kon geproefd worden en er was natuurlijk de
speurtocht. De winnaars hiervan zijn vanmiddag
bekend gemaakt. Gefeliciteerd!
Ook de boekenkraam deed goede zaken, vele
kinderen kunnen nieuwe titels op hun boekenplank
terugvinden. Wij wensen ze veel leesplezier.
Bedankt aan een ieder die deze avond tot een succes
heeft gemaakt en dank aan iedereen die is komen
kijken.

Let op! Wijziging van de agenda.
Donderdag 5 december krijgen wij weer bezoek van
onze Sint. Om genoeg tijd te hebben om de groepen
te bezoeken hebben wij die dag een continurooster.
We starten gewoon om 8.30 uur, lunchen samen met
de kinderen en gaan dan om 14.00 uur naar huis. De
volgende dag beginnen we ook op de gewone tijd.

Inschrijving oudergesprekken.
Er zit een vakantie tussen, maar de rapportgesprekken
kunnen wel al ingepland worden. Denkt u nog even
aan de inschrijving? U heeft via Basisschoolnet een
uitnodiging ontvangen hiervoor.

Ouderbetrokkenheid
Beste ouders en verzorgers van kinderen van de
Flierefluiter.
Via basisschoolnet heeft u een uitnodiging ontvangen
om mee te werken aan een enquête over het
onderwerp Educatief Partnerschap en
www.deflierefluiter.nl
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Ouderbetrokkenheid. Wij
zouden het bijzonder op prijs
stellen als u deze enquête zou
willen invullen.
Educatief Partnerschap en
Ouderbetrokkenheid is niets
nieuws. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen van betrokken ouders
beter presteren op school. Het is
dan ook zaak om het Educatief
Partnerschap te versterken en
de Ouderbetrokkenheid te
vergroten. Daartoe gaan wij een
beleidsplan Ouderbetrokkenheid
(Ouderplan) opstellen in
samenwerking met MR en
Ouderraad.
Om de huidige situatie in kaart
te brengen wordt er een
enquête gehouden onder ouders
en teamleden.
Vanuit de analyse van de
uitkomsten hiervan worden
behoeftes en kansen
geformuleerd en zullen een
aantal speerpunten
geselecteerd worden die als
eerste opgepakt zullen worden.
Draag uw steentje bij en laat
zien dat u Educatief
Partnerschap en
Ouderbetrokkenheid ook
belangrijk vindt en vul de
enquête voor 1 november in.
Omdat we een meerjarig
beleidsplan willen opstellen
hebben we de mening en input
van zoveel mogelijk ouders
nodig. Als basis rekenen wij op
2/3 van de ouders als
respondent.
Met vriendelijke groet,
Bram Dudok (Schoolleider in
opleiding)

info@flierefluiter.asg-almere.nl
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Ouders gezocht voor raad!
Passend onderwijs komt eraan. Almere neemt hier
vast een voorschot op.
Wanneer u mee wilt denken, praten, adviseren en
beslissen, word dan lid van de ondersteuningsplanraad! Zie de bijlage voor alle informatie.
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Tip voor in de vakantie

Do. 31 okt en di
5 nov.
Oudergesprekken

In de herfstvakantie heeft Stichting de Schoor weer
leuke activiteiten gepland in Sporthal Haven! U kunt
met de kinderen terecht op maandag en woensdag
van 13:00-16:00 uur. U komt de sporthal binnen via
de Playground.

Vrij. 1 nov.
Studiedag cluster
LEA.
Leerlingen zijn
vrij!

Op het programma staan diverse sporten, leuke
spelletjes, er is muziek en er staat zelfs een
springkussen van 15x15m! Entree en deelname is
zoals altijd gratis.
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