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bij andere activiteiten, het kiezen
van leermethodes en verbeteringen
van het onderwijs in het algemeen.
Elk belangrijk besluit dat het
schooldirectie wilt nemen, moet
worden voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Op haar
beurt kan de medezeggenschapsraad
elk standpunt dat zij heeft, kenbaar
maken aan het schooldirectie. Elke
school heeft verplicht een
medezeggenschapsraad die advies
en instemmingsrecht heeft op
diverse onderwerpen.

Ouderbijdrage
In de bijlage treft u een brief van de ouderraad.
De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment
wel een puntje van aandacht voor onze actieve
groep ouders uit de ouderraad.

Fruit van de week
Aankomende week kunnen we van woensdag
t/m vrijdag genieten van een mandarijn, peer en
appel.

De MR is er wel om de belangen van
ouders en kinderen in de school te
behartigen. De MR is er niet om
individuele problemen tussen
ouders/kinderen en de school te
bespreken. Uw individuele
problemen moet u bespreken
persoon die het aangaat, meestal de
leerkracht of de directie.

Schoen mee!
Niet vergeten om uiterlijk a.s. dinsdag een
schoen mee te nemen naar school! Zonder
schoen kan er ook niks in gedaan worden. Het
mag natuurlijk ook een slof, gymschoen, schoen
van iemand anders of zelfs een laars zijn. 

In de MR zitten dit schooljaar vanuit
het personeel:
 Annemiek Korevaar
 Annick van der Meer
 Ellen Smeele
 Astrid Puite
 Saskia Kop
En namens de ouders:
 Lizzy Mercx – voorzitter
 Edwin van Ek - secretaris
 Harm Weber
 Koen van den Donk
 Vincent van der Velde

Continurooster
Let op! Vrijdag 4 december hebben wij i.v.m. de
Sinterklaasviering een continurooster. We zijn
dan om 14.00 uur uit.

MR op de Flierefluiter
De medezeggenschapsraad
(MR) op de Flierefluiter bestaat
uit vijf ouders en vijf leraren
die met de directie overleggen
over onderwerpen zoals de
besteding van geld en
gebouwen, het vaststellen van
vakanties en vrije dagen, de
manier waarop ouders kunnen
meehelpen in het onderwijs en
www.deflierefluiter.nl

Informatie over de MR zoals de
vergaderagenda, notulen en verdere
relevante informatie vindt u op
Basisschoolnet onder de MR groep.
Tevens kunt u een deel van deze
informatie ook terugvinden op
website van de Flierefluiter onder
het punt “onze school”.

/
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Do. 3 dec.
Groepen 8 naar
Rijksmuseum
4 dec.
Sinterklaasfeest
Continu- rooster
Leerlingen om
14.00 uur vrij
Woe. 9 dec.
Groepen 6 naar
Stedelijk
Museum
Di. 15 dec.
Groepen 7 naar
Rijksmuseum
18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.
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en zijn Pieten nu alle pakjes op tijd
bij de konijnenkinderen krijgen?
Misschien heeft Rikki wel een ideetje
…
In dit winterknusse verhaal is Rikki
hulpvaardiger dan ooit. Maar zou hij
Sinterklaas écht kunnen helpen?
Voor alle vrienden van de Sint vanaf
4 jaar. Guido van Genechten

Tips van de bieb:
Sinterklaasboeken

4 dec.
Sinterklaasfeest
Continu- rooster
Leerlingen om
14.00 uur vrij

Sinterklaas is in het land en Nijntje mag haar
schoen zetten. Zullen Sint en Piet langskomen
om er een cadeautje in te doen? Nijntje maakt
alvast een mooie tekening voor Sinterklaas en
zingt een liedje voor ze naar bed gaat. Dick
Bruna
tel je voor... Een Piet die niet kan
rijmen, een bakker die niet meer
weet hoe hij pepernoten moet
bakken, een pakjesboot die sputtert,
een Sinterklaas zonder mantel,
Amerigo die werk weigert… Daar
moet je toch niet aan denken?! Maar
gelukkig is er een Manusje-Van-AllesPiet, komt er een blinkende witte
sportwagen voorbij racen – een
geschenk van een dankbare oliesjeik
– en weet bakker Snor nog net op
tijd pakjesavond te redden. Zo hoeft
Sinterklaas niet meer als een
verdrietig hoopje in een achtertuin
te zitten en weerhoudt een bril hem
ervan dat hij de achterkant van
Amerigo knuffelt! Door dit boek
weet je eindelijk hoe groot de
grootste pakjesboot is: nog
kolossaler dan gigantisch, nog
enormer dan reusachtig. Je leert dat
de Bang-In-Het-Donker-Piet niet
bang hoe te zijn omdat Glow-In-TheDark-Piet meestal in de buurt is. Ook
is het fijn om te weten dat Tom weer
naar school durft en dat het altijd zin
heeft om Sinterklaas een brief te
schrijven! Ruik je de pepernoten
al…? Mira Loves Books

Foeksia vindt een grote hoed in het Heksenbos.
Van wie zou hij zijn? Is het soms de hoed van
een tovenaar? Of is het toch de hoed van
iemand anders?
Paul van Loon

Binnenkort komt Sinterklaas! Maar voor het
zover is, gaat Rikki met zijn mama naar hem toe
in de speelgoedwinkel. Daar hoort Rikki dat de
Sint een groot probleem heeft: zijn paard is
opeens ziek geworden. Hoe moeten Sinterklaas
www.deflierefluiter.nl

Do. 3 dec.
Groepen 8 naar
Rijksmuseum
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Woe. 9 dec.
Groepen 6 naar
Stedelijk
Museum
Di. 15 dec.
Groepen 7 naar
Rijksmuseum
18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.

Beste ouders,
Om extra activiteiten te kunnen verzorgen die het op school nóg leuker te maken is de ouderbijdrage heel erg
belangrijk. Zonder deze bijdrage kunnen deze extra’s niet uitgevoerd worden. Op dit moment hebben we 22%
van de ouderbijdragen binnen. U begrijpt vast dat we heel graag dit percentage omhoog willen krijgen zodat we
leuke activiteiten voor de kinderen kunnen blijven organiseren.
Van de ouderbijdrage die u betaalt worden verschillende activiteiten georganiseerd;
 Sinterklaas
 Kerst
 Lente ontbijt
 Lustrum-feest
Daarnaast wordt het geld ook gebruikt voor boodschappen bij diverse gebeurtenissen op school (bijv bij de
musical van groep 8).
Nieuwsgierig naar de gemaakte kosten van vorig jaar? U kunt binnenkort het financiele overzicht vinden op de
website.
Hoe kunt u betalen?
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld:
voor het eerste kind uit het gezin

32,50

voor het tweede kind uit het gezin

30,00

voor elk volgend kind uit het gezin

27,50

Wij maken geen gebruik van acceptgiro's en vragen u daarom uw bijdrage zelf over te schrijven. Ons
rekeningnummer is NL77INGB0001994118 t.n.v. A team OBS de Flierefluiter te Almere.
De ouderbijdrage is niet verplicht maar geeft ons wel de mogelijkheid om allerlei leuke dingen te doen voor uw
kind(eren)! We doen dan ook ons best om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Zo blijft de bijdrage voor
ieders portemonnee betaalbaar en dragen we als ouders samen bij aan de extra's voor onze kinderen.
Wilt u het totale bedrag liever in maandelijkse termijnen, verspreid over het schooljaar betalen neemt u dan
contact met de penningmeester via or@flierefluiter.asg-almere.nl . Mocht u andere vragen over de ouderbijdrage
hebben dan kunt u deze ook stellen via bovenstaand emailadres.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad

