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van ons team lukt ons dit niet altijd.
Om toch onszelf te beschermen
hebben wij voor dit jaar gekozen de
oudergesprekken niet in de avonden
te laten plaatsvinden. Daarnaast
zullen collega’s die in duo werken
niet meer beide aanwezig zijn bij
activiteiten die niet op hun werkdag
valt.

Schoolgids.
De schoolgids 2015-2016 is klaar.
In de schoolgids vindt u bijna alles wat u wilt
weten over de Flierefluiter. Zowel praktische als
officiële zaken en afspraken die gelden op onze
school. Zo staan er in de gids afspraken over
gebruik van Basisschoolnet, ziekmelden,
leerplicht, schoolorganisatie en uitgangspunten
van ons onderwijs en nog heel veel meer. Wij
nodigen u graag uit om de informatie te lezen.

Nieuwsbrieven op
Basisschoolnet.
Er is vanuit de ouders gevraagd of er
een systeem kon komen om
informatie in de nieuwsbrieven te
kunnen zoeken.
Dit kan nu door middel van “tags”.
U opent hiervoor het kopje “alle
nieuwsbrieven”. Dan ziet u aan de
rechterkant allerlei trefwoorden
(tags) staan.
Kies en klik op het trefwoord waar u
iets van terug wilt zoeken en u krijgt
een lijstje met nieuwsbrieven waar
deze in staan.
Zo hoeft u niet langer alle brieven te
doorzoeken, maar krijgt u gelijk de
betreffende brief.

Hoe zit het ook al weer.
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door
ouders of naschoolse opvang naar de groepen
gebracht en opgehaald. Hiervoor worden de
kleuteringangen op beide locaties gebruikt. De
groepen 3 t/m 8 komen op de Bosgouw door de
hoofdingang of de ingang bij de aanbouw naar
binnen. Op de Uithof kunnen ze naar binnen via
de Flierefluiteringang. Bij het ophalen van de
kinderen van deze groepen verzoeken wij u
buiten te wachten.
De groepen 3 en 4 komen gezamenlijk naar
buiten. De oudste leerlingen verlaten de school
zelfstandig. De naschoolse opvang verzamelen
meestal met de kinderen in de school. Op deze
wijze blijft het overzichtelijk en hebben we meer
ruimte in de gangen.

Wist u van het bestaan van
het Jeugdcultuurfonds Almere?
Het Jeugdcultuurfonds Almere werd
eind 2010 opgericht met behulp van
de gemeente. Dankzij het fonds
kunnen jaarlijks honderden Almeerse
kinderen uit gezinnen met een
minimum inkomen, meedoen aan
muziek-, dans-, toneel-, teken- of
schilderlessen.

CAO en werktijden personeel.
Sinds vorig schooljaar is er een nieuwe CAO voor
het primair onderwijs van kracht. Op onze
school hanteren wij een 5-daagse werkweek van
8 uur. Van deze acht uur zijn minimaal 6 uur
contacturen met leerlingen. U begrijpt dat de
andere uren gebruikt moeten worden voor
voorbereiden, nakijken, samenwerken,
overleggen en scholing. Om dit alles voor ons
overzichtelijk te houden streven wij ernaar om
ons werk binnen de acht uur per dag uit te
voeren. U begrijpt, door de grote gedrevenheid
www.deflierefluiter.nl

Het fonds betaalt het les- of
lidmaatschapsgeld voor kinderen van
4 tot 18 jaar die wonen in Almere.
Aanvragen worden ingediend via een
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10 sept.
OR
7 t/m 11 sept
Ouder
gesprekken
18 sept
schoolreisje
groepen ½
22 sept.
MR
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
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intermediair, bij ons op school is dat juf Renée.
Ze vergoeden zowel contributies als de kosten
voor bijvoorbeeld danskleding of
instrumentenhuur. De maximale bijdrage uit het
fonds bedraagt € 300 per kind per jaar voor
danslessen en € 425 per kind per jaar voor
andere vormen van kunstlessen.

10 sept.
OR
7 t/m 11 sept
Ouder
gesprekken

Heeft u interesse of wilt u meer informatie,
neem dan gerust contact op met juf Renée.

18 sept
schoolreisje
groepen ½
Oproepje!
Juf Saskia en Meester Dylan zijn in de klas bezig
met alternative seating. Hierdoor hebben de
kinderen geen vaste plekken meer. Ook kunnen
de kinderen een stoel verruilen voor een
balansbal, een plekje zoeken op het kleed aan
een lage tafel of gaan staan op de staanplekken.
Ook zouden ze graag een statafel in de klas
willen hebben met hoge stoelen. De tafel is er,
maar de hoge stoelen/barkrukken ontbreken
nog. Dus……..wie o wie maakt ze blij?
(Extra balansballen/yogaballen/fitnessballen zijn
ook van harte welkom, mits ze een flink formaat
hebben.) Mailen kan via Basisschoolnet of loop
even langs bij groep 8a op de Bosgouw.
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22 sept.
MR
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
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