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Schoolfruit komende week:
1. Sinaasappel
2. Appel
3. Peer

30 november
Woensdag 30 november mogen alle kinderen op
school hun schoen zetten. Wilt u uw
zoon/dochter helpen herinneren dat hij/zij vóór
aanstaande woensdag een schoen mee naar
school neemt?

Ouderbijdrage
Onze meter is iets gestegen. Op dit
moment hebben wij voor 217
kinderen de bijdrage mogen
ontvangen.

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 studie- en werkmiddag.

Kerstdiner
Tijdens het kerstdiner hanteren wij
verschillende tijden voor de
kleutergroepen, groepen van de
Bosgouw en de groepen op de
Uithof.
Deze tijden kunt u vast in uw agenda
noteren:
De kleutergroepen hebben
kerstdiner van 17.00 uur tot 18.00
uur. De andere groepen op de
Bosgouw hebben hun diner van
17.00 tot 18.15 uur. De deuren op
het hoofdgebouw gaan open om
16.45 uur om het eten te kunnen
brengen.
De kinderen op de Uithof starten 15
minuten later. Het diner op de Uithof
is van 17.15 tot 18.30 uur. Hier gaan
de deuren vanaf 17.00 uur open om
het eten te brengen.

5 december Sinterklaas
Maandag 5 december vieren wij het grote feest
van Sinterklaas. We hebben dan een
continurooster tot 14.00 uur. Alle groepen
starten op het hoofdgebouw. De groepen van
de Uithof sluiten de dag af op de Uithof.
De kinderen hoeven die dag geen tien-uurtje
mee, deze krijgen ze van school. Een
lunchpakketje moet wel meegenomen worden.
Wij kijken al uit naar deze feestdag!

Samenwerking
De scholen in Almere-Haven werken op diverse
onderdelen met elkaar samen. Zo hadden de
directies en ib’ers deze week een bijeenkomst in
het kader van Passendonderwijs. Tijdens deze
bijeenkomst kregen wij een presentatie van
Intraverte. In de bijlage bij de nieuwsbrief treft u
meer informatie over de organisatie die
ondersteuning kan bieden voor de ontwikkeling
van kinderen. Wij waren erg enhousiast en
willen dit graag onder de aandacht brengen. De
intern begeleiders, Ankie en Ineke, hebben meer
informatie tot hun beschikking.

www.deflierefluiter.nl

Voor de kinderen in de kerstkoren
volgen de tijden later. Tijdens het
diner zal de Ouderraad voor de
ouders nog voor een kerstkraam
zorgen.

/

info@flierefluiter.asg-almere.nl
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Ouderbijdrage

Versier- en opruimmiddag Sint/Kerst
We zitten midden in de drukke
sinterklaasperiode en de volgende feestdag
dient zich al aan. Om de school in een mooi
kerstjasje te steken, zoeken wij ouders die mee
willen helpen met opruimen en versieren. Op
maandag 5 december hebben we een versier- en
opruimmiddag. We starten direct om 14:00 uur,
als de kinderen naar huis gaan na een gezellige
sinterklaasviering. Bent u die middag
beschikbaar en wilt u ons komen helpen, dan
kunt u zich inschrijven op de lijst bij het lokaal
van uw kind. U helpt dan met versieren op de
locatie waar uw kind naar school gaat.
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Kerstkraam Uithof
Ieder jaar zorgt de Ouderraad voor een gezellige
kerstkraam op onze hoofdlocatie. Dit jaar zorgen
zij ook voor een kerstkraam op de Uithof. Zo
hebben ook deze ouders een gezellig samenzijn
tijdens het wachten. We zoeken nog enkele
ouders die het leuk vinden om te helpen op
donderdagavond 22 december. Lijkt u dit
gezellig, dan kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind.
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Onderstaande brief hebben wij ontvangen van Intraverte:

‘Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat Intraverte een nieuwe praktijklocatie per
januari 2017 opent in Almere, op de Polderhof. De locatie is bedoeld voor alle kinderen in
de omgeving. Hiermee komen wij tegemoet aan de behoefte aan kinderbegeleiding
dichtbij school.
Intraverte is een praktijk voor kinderbegeleiding. We richten ons op gedrag en motoriek.
Als u ons nog niet kent, stellen wij ons graag even voor!
Als de natuurlijke ontwikkeling van een kind om wat voor reden dan ook verstoord is
kunnen zich diverse hulpvragen aandienen. Bijvoorbeeld:
“Ik val zo vaak”
“Gym vind ik niet leuk”
“Mijn vingers doen pijn bij het schrijven”
“Mijn handschrift ziet er slordig uit”
“Mijn hoofd zit zo vol, ik hoor niet meer wat er tegen mij gezegd wordt”
“Het lukt me niet om te slapen”
“Ik kan niet zo goed stilzitten”
“Ik ben snel afgeleid”
“Mijn werkjes zien er slordig uit”
“Ik wil graag meer met vriendjes spelen”
“Ik word gepest, wat kan ik doen”
“Ik word snel boos, en heb dan later spijt”
“Ik wil graag meer dingen durven / ik wil voor mezelf opkomen “
“Ik begrijp niet zo goed hoe ik me voel”
“Er zitten vaak nare gedachtes in mijn hoofd”
“Als ik iets moet presenteren heb ik veel last van zenuwen”

Intraverte begeleidt kinderen met een dergelijke hulpvraag vanuit een totaliteitsvisie
waarin de disciplines kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen.
Onze werkwijze bevat veel spel en oefensituaties: zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de
motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie tot de specifieke hulpvraag.
Wij stellen het kind centraal; omdat de situatie thuis en op school van grote invloed is op
de ontwikkeling van een kind betrekken wij ouders en leerkrachten/intern begeleiders
nauw bij het hele traject.
De behandeling kan worden vergoed vanuit het basispakket en het aanvullende pakket van
de zorgverzekering. Per traject wordt een eigen bijdrage gerekend van € 50,00.
Omdat Intraverte nu een praktijklocatie heeft op de Polderhof, kunnen ook kinderen dicht
in de buurt terecht voor begeleiding. Wilt u meer informatie over wat Intraverte kan
betekenen voor uw kind(eren)? Kijkt u dan eens op onze website www.intraverte.nl of belt
u met onze centrale administratie: 0578-688 127.
Met vriendelijke groet,
Intraverte
Koos Stienstra
Algemeen directeur’

