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coördinator. Lesley Hoving heeft
deze taak de afgelopen jaren met
zeer veel passie en
doorzettingsvermogen geklaard. Via
deze weg willen wij haar dan ook
namens school, ouders en kinderen
hartelijk bedanken. Het wordt nu
echter tijd om het “kammetje” door
te geven.
Als coördinator ben je
verantwoordelijk voor een aantal
uitvoerende taken. De meest
belangrijke is toch wel ons allen
scherp houden op de uitvoering. Zijn
er genoeg mensen beschikbaar in de
eerste week van de maand, zijn alle
groepen gecontroleerd en is de juiste
procedure gelopen? Wie zou deze
klus voor een luisvrije school op zich
willen nemen?
Wil je wel komen helpen met pluizen
maar niet de coördinator worden
meld je dan ook aan. Aanmelden kan
op diverse manieren een mail naar
info@flierefluiter.asg-almere.nl. Dit
kan ook gemeld worden bij de
administratie of bij de leerkracht.
Mensen op de reservelijst is ook
altijd fijn!

Rapport en schooladvies groep 8
Vandaag zijn de winterrapporten met de
kinderen mee naar huis gegaan. Voor de
komende week hebben de leerkrachten tijd
gereserveerd voor de rapportgesprekken. Via
het bekende basisschoolnet portal is de agenda
geopend. Wij gaan er vanuit dat u als ouders
inschrijft voor het gesprek. Voor de groepen 8
worden ook de definitieve schooladviezen
gegeven. In het rapport treft u een tweetal
formulieren. Op deze formulieren staat ons
schooladvies. Deze formulieren dienen getekend
te worden door de ouders en de leerkracht
namens de school. De leerkracht ontvangt 1
formulier getekend retour tijdens de gesprekken
voor onze administratie. Het andere formulier
heeft u nodig bij de inschrijving van uw kind op
het vervolgonderwijs. Deze inschrijving dient
voor 1 maart te moeten gebeuren op één van de
VO scholen ( zonder dit schooladvies is een
definitieve inschrijving niet mogelijk). Tijdens de
gesprekken geeft u aan de leerkracht aan op
welke school u uw kind gaat inschrijven. De
adviezen die wij als school geven zijn gebaseerd
op onze methode toetsen,
methodeonafhankelijke toetsen en op onze
observaties op sociaal emotioneel gebied. De
leerkrachten, internbegeleiders en directie
komen zijn zo gezamenlijk tot het definitieve,
bindende schooladvies gekomen. De Flierefluiter
zorgt aan het einde van het schooljaar, na de
Centrale Eind Toets voor een digitale en warme
overdracht aan de VO school naar keuze.
Mochten er nog vragen zijn stel ze gerust aan de
leerkracht tijdens de gesprekken of maak een
aparte afspraak indien nodig.

Trainhond in school
Normaal gesproken hebben wij geen
honden in de school of op het
schoolplein tenzij dit een educatieve
functie heeft. Zo hebben we een
paar jaar geleden een puppy die
getraind werd als hulp hond
toegelaten in de school maar ook bij
een gastles voor kleuters hoe om te
gaan met honden. De komende
weken zal er op woensdagen, in de
middenruimte op de Bosgouw, een
hond aanwezig kunnen zijn. Deze
hond wordt ingezet voor een topdog
training.

Oproep voor en van de luizenpluis.
Elke eerste woensdag van de maand worden de
kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit is een
dienstverlening die volledig door vrijwilligers
wordt uitgevoerd.
Een groep ouders verrichten deze klus in onze
school onder leiding van een luizenpluis
www.deflierefluiter.nl

Schoolfruit deze week:

waspeen, mandarijn, appel
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15 t/m 19 febr.
Rapport
gesprekken
19 febr.
Theatermiddag
1/2 A en 6 A
22 febr.
Ouderavond
groep 7 A
26 febr.
Theaterochtend
5A en 8C
Voorjaarsvakantie
26 febr om 12.00
uur tot en met 4
maart.
9 maart
Luizenpluizen

