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nieuwsbriefagenda delen. Hierbij
kan u denken aan sportdagen,
excursies en theatermiddagen
enz.
26 aug.
Trouwdag Juf
Nienke groep 8

Hoe zit het ook al weer.
De kop van het nieuwe schooljaar is eraf!
In de opstartfase van het schooljaar zullen
we allerlei afspraken, regels en gewoontes
regelmatig terug laten komen.

Schoolreisje groepen 1
en 2
De groepen 1 en 2 hebben
besloten om dit schooljaar het
schoolreisje aan het begin van het
jaar te plannen en wel op vrijdag
18 september. In deze periode
zijn de schoolreislocaties rustiger
en hebben wij ook nog minder
leerlingen in de groepen 1/2
zitten. De kosten voor het
schoolreisje is onveranderd
gebleven en bedraagt €27,50. Zou
u de betaling voor het
schoolreisje willen voldoen op
NL71INGB0001907896 t.n.v. ASG
inz. De Flierefluiter, onder
vermelding van Schoolreisje,
voor en achternaam van uw kind
en de groep waarin hij/zij zit.
Contant betalen kan ook bij onze
administratie.

Een van de eerste zaken die wij onder de
aandacht willen brengen zijn de
verkeersregels. Rond de beide locaties zijn
de parkeerplekken beperkt. Wanneer de
kinderen met de auto naar school worden
gebracht geeft dit verkeershinder. Hinder
voor de kinderen die met de fiets of lopend
naar school komen en voor de mensen die
wonen in onze buurten. Probeert u zoveel
mogelijk het brengen met de auto te
vermijden. Kan het echt niet anders, dan
gelden de verkeersregels van parkeren in de
parkeervakken.
Op onze schoolpleinen mag niet gefietst
worden. Wij verzoeken u voor het hek af te
stappen en verder te lopen met de fiets.
(Het is tenslotte een speelterrein). Dit alles
voor de veiligheid van uw kinderen.
Fietsen van de kinderen dienen gestald te
worden in de fietsenrekken en niet aan het
hek langs het plein. Fijn als u dit ook nog
eens met uw kind(eren) zou kunnen
doornemen.

Vrijwillige
ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit
schooljaar is ook gelijk gebleven.
De Flierefluiter bestaat in 2016
maar liefst 35 jaar. Om dit te
vieren organiseren wij
Lustrumdagen van 5 t/m 8 juli.
Uw vrijwillige bijdrage is dan ook
meer dan anders gewenst voor

Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de nieuwe schoolgids. Na instemming
van de MR wordt deze via Basisschoolnet
verspreid. De inhoud wijkt niet veel af van
de vorige editie.
De schoolkalender is af. In de kalender staan
de vakanties en studiedagen, maar
daarnaast is nog allerlei ruimte voor u om
diverse data in te vullen die wij later via de
www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

1 sept
Informatieavond
Groepen 1 t/m 6
7 t/m 11 sept
Ouder
gesprekken
18 sept
schoolreisje
groepen ½
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij

Flierefluiternieuws

Jaargang 35 nr.1a | 21-08-2015

als dit voor ouders financieel
onmogelijk is. De aanvragen
worden, zoals uw begrijpt,
discreet behandeld.

alle extra activiteiten die de ouderraad
organiseert. De ouderraad heeft een eigen
rekening namelijk: NL77INGB0001994118
t.n.v. A-team OBS de Flierefluiter. Bij het
overmaken van uw gift graag vermelding van
de naam van uw kind en de groep. Voor het
eerste kind uit het gezin €32,50, tweede
kind uit het gezin €30,00 en elk volgende
kind bij ons op school €27,50. Een hoger
bedrag mag natuurlijk ook altijd .

Welke sporten ga jij gratis
proberen?
Ontdek welke sport bij jou past.
Almere is een sportieve stad met
veel sportaanbod. Sporten is leuk,
gezond en zorgt daarnaast voor
een goede concentratie. In de
eerste schoolweken krijgt uw kind
een folder van de gemeente mee
naar huis. In deze folder staan
allemaal sporten die de kinderen
gratis mogen uitproberen. Schrijft
u uw kind ook in? De folder is ook
te downloaden van onze website
onder het kopje sport/ brieven.

Sport
Maandag en dinsdag worden er weer
sportclinics gegeven tijdens de gymlessen.
Tennis is als eerste aan de beurt.
Gymlocatie
Alle groepen van de Flierefluiter en de
Eerste Montessorischool maken gebruik van
de gymzaal op de Bosgouw. De gymzaal is
eigendom van de gemeente en alle scholen
huren een gymzaal. Wij hebben het geluk
een gymzaal naast het hoofdgebouw te
hebben. De meeste scholen hebben deze
mogelijkheid niet en moeten dus net als de
leerlingen die nu op de Uithof zitten een
stukje lopen naar de gymzaal. Dit is even
wennen. Scholen hebben wel een
gym/speellokaal voor jonge kinderen. De
groepen 1, 2 en 3 maken hier dan ook met
gym gebruik van. Naast meester Theo werkt
op woensdag juf Nienke Wolkers. Op de
woensdag hebben we dan zowel de grote
gymzaal als de speellokalen in gebruik voor
bewegingsonderwijs.

Op de website
www.sportiefalmere.nl staat ook
gratis sportaanbod voor jongeren
en volwassenen, dus ouders,
broers en zussen kunnen ook

Sportfonds
Bij meester Theo is het mogelijk een
aanvraag in te dienen voor het Sportfonds.
Het Sportfonds maakt het mogelijk dat
kinderen lid worden van een sportvereniging
www.deflierefluiter.nl
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