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Computermigratie
Deze week zijn onze
computers gemigreerd en
hebben wij nieuwe
mailadressen gekregen.
In ons mailadres verdwijnt in
de regel ‘Almere’.
info@flierefluiter.asg.nl

Betaling schoolreisje
Helaas hebben wij nog niet alle bijdragen voor het
schoolreisje mogen ontvangen. De leerkrachten
hebben voor hun groep het overzicht ontvangen met
daarop de betalingen per leerling.
Als wij de bijdrage niet van te voren hebben ontvangen
op onze rekening, kunnen wij de kinderen niet mee
laten gaan op schoolreisje en dat vinden wij erg
jammer!
De kosten voor de excursies zijn:
 Schoolreisje groep 3 t/m 7:
€ 27,50
 Kamp groep 8:
€ 70,00
De betaling van het schoolreisje of kamp kunt u
voldoen op NL71INGB0001907896 t.n.v. ASG inz. De
Flierefluiter, onder vermelding van “Schoolreisje” of
“Kamp” en de voor- en achternaam van uw kind en
de groep waarin hij/zij zit.

Vakantiebieb!
In de vakantie lekker blijven
lezen zonder met boeken te
sjouwen? Download dan nu de
'vakantiebieb-app’.
Door middel van deze app
kunnen gratis E-books voor
kinderen worden gelezen op
een tablet of telefoon. Ook
voor volwassenen komen er
boeken online. Een
lidmaatschap van de
Bibliotheek is niet nodig. Dus
wat houdt je nog tegen? Veel
plezier met lezen!

Personele wisseling
Het bestuur van ASG heeft besloten om de contracten
van bijna alle tijdelijke werknemers niet te verlengen.
De directie van de Flierefluiter dient dan ook
uitvoering te geven aan dit beleid. Voor onze school
betekent dit dat de contracten van Juf Laurie, Juf Jill,
juf Marissa en meester Dylan niet verlengd worden. Dit
vinden wij erg jammer. Ondertussen hebben twee
collega’s al een andere baan gevonden buiten ons
bestuur.
De plekken die zijn ontstaan in ons leraren team
worden vervuld door twee collega’s die werkzaam zijn
op een andere ASG school en die intern gesolliciteerd
hebben. Roy Valkenburg zal ons team komen
versterken en nog één andere collega waarvan wij
helaas pas volgende week een naam bekent kunnen
maken. Daarnaast is er een collega die zowel bij ons als
op een andere school werkzaam is die volledig naar
ons overstapt. Ook juf Lies van groep 1/2 zal het
volgende jaar weer fulltime werken.
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13 juni
Auditie
groepen 5a en
neo 5/6/7
26 juni
Studiedag
leerlingen vrij
30 juni
Schoolreisje
Groep
3/4/5/6/7
12 juli
Meesters- en
juffendag

