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16 november studiemiddag
Almere Haven
Woensdagmiddag hebben de
leerkrachten van de diverse scholen
in Almere Haven een gezamenlijke
studiemiddag. Vanuit ons
samenwerkingsverband met Passend
onderwijs Almere hebben wij deze
middag georganiseerd.
De leerkrachten kunnen intekenen
op vier verschillende workshops. Elke
school heeft twee workshops
voorbereid. Omdat wij een
expertisepunt zijn voor Haven als het
gaat om leerlingen met
ontwikkelvoorsprong , meer- en
hoogbegaafdheid, zullen wij onze
collega’s hierover informeren. Door
kennis te delen kunnen meer
kinderen op diverse scholen hiervan
gaan profiteren.

Leerlingen vrij
Aanstaande maandag zijn de leerlingen vrij.
De leerkrachten hebben dan een leerlingvrije
werkdag. Deze dagen worden gebruikt voor
voorbereiding, afstemming, overleg en het in tijd
compenseren van de administratieve last van
leerkrachten.

Ouderbijdrage
Het gaat goed!
De bijdrage meter voor de vrijwillige
ouderbijdrage neemt toe. Op dit moment
hebben wij voor 211 kinderen de bijdrage
mogen ontvangen. We zitten net over de helft.

Schoolfruit komende week:
Mandarijn
Appel
Pomelo (de pomelo is een
citrusvrucht)

Ouderpartnerschapsteam herhaalde
oproep
Het is inmiddels 3 jaar geleden dat er tijdens een
thema-avond voor ouders en leerkrachten een
ouderpartnerschapsteam is opgericht. In dit
partnerschapsteam komen punten naar voren
waar school en ouders graag samen aan willen
werken om het onderwijs op de Flierefluiter
verder te verbeteren.
Ook dit schooljaar gaan wij verder met deze
werkgroep. Hiervoor hebben wij extra ouders
nodig.
Het zou mooi zijn als van elke basisschoolleeftijd
van de kinderen een ouder vertegenwoordigd is.
De vergaderingen staan gepland op
woensdagmiddagen. De eerste bijeenkomst is 16
november om 13.00 uur.
Lijkt het u leuk om een actieve bijdrage te
leveren aan deze werkgroep? Geeft u zich dan zo
snel mogelijk op door een email te sturen naar
d.blach@flierefluiter.asg-almere.nl of neem
persoonlijk contact op met één van de juffen:
Annick, Anne of Dorota.
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Ouderbijdrage

Leerlingen vrij
14 november
Schoen zetten
30 november

2 december leerling vrije
middag
Op vrijdag 2 december zijn de
leerlingen de hele middag vrij (vanaf
12:00 uur is er geen school). De
leerkrachten hebben een
studiemiddag.

Sintcommissie
De sintcommissie wil alle ouders
bedanken voor het versieren van de
school. Alle geknutselde materialen
hebben een plekje gekregen.
De school is omgetoverd tot een
waar Sinterklaas-spektakel.
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Leerlingen
middag vrij
2 december

Sint op school
5 december
continu rooster
tot 14.00 uur

Flierefluiternieuws

Jaargang 36 nr.10 | 11-11-2016

Ouderbijdrage

Leerlingen vrij
14 november
Schoen zetten
30 november
Leerlingen
middag vrij
2 december

Sint op school
5 december
continu rooster
tot 14.00 uur

www.deflierefluiter.nl

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl

