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afspraken gemaakt over het
voortbestaan en de zelfstandige
positie van de school. In een periode
van twee jaar, dus tot 01-08-2017,
wordt door het schoolbestuur
gemonitord hoe de school zich
ontwikkeld op een aantal gebieden.
Zo is er een ondergrens aan het
leerlingenaantal verbonden en is een
referentiepunt bepaald waarbij we
van levensvatbaarheid kunnen
spreken. Om de school een goede
kans te geven wordt de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling
ondersteund door een externe
specialist en zal ook de profilering en
de pr/communicatie actief worden
vormgegeven. De Almeerse Scholen
Groep is hierbij zeer nauw
betrokken.
Het (kleine) team van zeer betrokken
leraren staat in de startblokken en is
heel gemotiveerd om er het beste uit
te halen.

MR
Deze week ontvangt u vanuit de MR een e-mail
over de verkiezingen voor de oudergeleding van
de MR. In deze brief worden de kandidaten
voorgesteld en de werkwijze wat betreft het
stemmen uitgelegd. Er zijn dit jaar meer ouders
die interesse hebben dan vacante plekken. Er zal
dus een echte verkiezing gehouden worden. Elk
gezin krijgt 1 stem om uit te brengen. Vanuit
school vinden wij het erg fijn om te merken dat
ouders zo betrokken zijn bij onze school. We
hopen op een hoog respons, zodat we een mooi
evenwichtige opbouw oudergeleding van
regulier en Neo krijgen. Dat we ook nog
ouderhulp kunnen gebruiken bij andere
activiteiten is u natuurlijk bekend. Ouderraad,
luizenpluizen, techniek-, lees- en/ of
biebouders. We maken graag van u als
vrijwilliger gebruik.

Met vriendelijke groet,
Marten Muis, clusterdirecteur

Schoolgids
Vorige week is de schoolgids van het
jaar 2015-2016 verspreid via de mail.

Vanuit het Bestuur ASG het volgende
bericht :
Positie 1e Almeerse Montessorischool

Het zou fijn zijn als u tijd zou willen
vrijmaken om deze gids te lezen.
Mochten er zaken in staan die niet
helder zijn of die u mist laat het ons
dan weten. Dit kunt u doen door een
mail te sturen naar
info@flierefluiter.asg-almere.nl. Wij
verzamelen dan deze gegevens en
kunnen deze voor zover relevant
verwerken in een volgende uitgave.

e

De 1 Almeerse Montessorischool in Almere
Haven heeft – in tegenstelling tot geruchten die
hardnekkig de ronde doen - nog steeds een
zelfstandige positie. De omvang van de school is
op dit moment 3 groepen met een kleine 75
leerlingen.
Administratief is de school nog steeds gekoppeld
aan de Polderhof en is, samen met 5 groepen
van de Flierefluiter, gehuisvest in het gebouw
aan de Uithof. Het gebouw is hiermee vol en
heeft uitsluitend een onderwijsbestemming.
Tussen schoolbestuur, de directeur en de
medezeggenschapsraad zijn in het voorjaar 2015
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18 sept
Schoolreisje
groepen ½
22 sept.
MR
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
19 t/m 23 okt.
Herfstvakantie
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Thema “mijn lijf”.
In de groepen 3 en 4 werken we aan het thema
“mijn lijf”.
18 sept
Schoolreisje
groepen ½

Otte maakte met knex dit lichaam:

22 sept.
MR
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
19 t/m 23 okt.
Herfstvakantie
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