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Welkom terug! 
We heten alle kinderen, ouders en verzorgers van 
harte welkom in het nieuwe schooljaar en hopen dat 
iedereen een fijne vakantie heeft gehad in goede 
gezondheid. 
Nog nagenietend van de tropische temperaturen is het 
Flierefluiterteam op 10 augustus enthousiast gestart. 
We hebben ontzettend veel zin om samen met de 
leerlingen na zes weken weer aan de slag te mogen. 
Voor een soepele start van het jaar vindt u in de 
bijlage een brief met weetjes over de school en 
omgangsregels in verband met Covid-19. 
Veel plezier met lezen en tot maandag! 
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Start schooljaar 2020-2021 

 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
Nog nagenietend van de tropische temperaturen is het Flierefluiterteam op 10 augustus enthousiast 
gestart. We hebben er ontzettend veel zin in om de leerlingen na 6 weken te mogen ontvangen. We 
heten in het bijzonder  alle nieuwe leerlingen en ouders welkom en hopen dat ze een leuke en 
leerzame tijd hebben bij ons op school.  
 
Hieronder even wat weetjes over de school- en omgangsregels ivm Covid-19 
 
De schooltijden zijn: 

Hoofdgebouw Bosgouw Dependance Uithof 

Vanaf 08:15 inloop 
08:30 – 12:00 ochtendlessen 
12:00 – 13:15 pauze ( TSO of thuis) 
13:15 – 15:15 middaglessen 
15:15     einde schooldag 

Vanaf 08:20 inloop 
08:35 – 12:05 ochtendlessen 
12:05 – 13:20 pauze ( TSO of thuis) 
13:20 – 15:20 middaglessen 
15:20     einde schooldag 

 
Brengen en halen 
De afspraken rond begin en einde schooldag blijven gehandhaafd zoals we nu gewend zijn. Voor 
beide locaties blijft gelden dat de ouders niet in de school mogen komen en buiten het schoolplein 
moeten blijven. De groepen 1-2 verzamelen aan de zijkant van het schoolgebouw. Extra informatie 
voor de nieuwe leerlingen en ouders binnen onze school, zie bijlage. 
 
De leerkrachten van de groepen 3-4 staan aan de voorkant van het schoolgebouw. De leerlingen van 
de  groepen 3-4 gaan  verzamelen bij de juf. De leerkrachten hebben een naambordje.  
Alle fietsen worden weer door de leerlingen in de fietsenrekken geplaatst. Dit doen de leerlingen 
zonder de ouder. 
 
De leerlingen van de groepen 5, 5/6 en NEO 1 en NEO 2 worden verwelkomd op het schoolplein aan 
de kant van de gymzaal. De leerkrachten staan voor het schoolgebouw naast de ingang. 
 
Op de UITHOF (groepen 6, 7 en 8) staan de leerkrachten voor de eerste schooldag buiten. Zij hebben 
een groepsnaambord. Vanaf dinsdag gaan de leerlingen alleen naar binnen via de achterdeur van het 
klaslokaal. De hoofdingang blijft gesloten. 
Alle fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet bij de groepsdeur. 
 
Bewegingsonderwijs.  
We maken weer gebruik van de gymzaal en de gymlessen zullen in de gymzaal gegeven worden. Zie 
de richtlijnen van het RIVM  en/of protocol bewegingsonderwijs (KVLO) 2020-2021. 
 
Verjaardagen en traktaties. 
Het uitdelen in de groep is weer  toegestaan, mits het traktaties zijn die “fabrieksmatig” verpakt zijn 
en tot aan het uitdelen niet aangeraakt zijn door volwassenen. De leerlingen kunnen weer zingen 
voor de jarige(n) in de klas, maar de jarige(n) kunnen nog niet de klassen rond. Het team zorgt 
natuurlijk wel voor een gezellige verjaardagskaart. 
  
Ouders in de school. 
Ouders mogen nog steeds de school niet in. We vragen u om de kinderen tot aan het schoolplein te 
brengen en dan direct weer weg te gaan. Er zullen veel meer ouders achter het hek staan dan we nu 
gewend waren en dat betekent dat de leerlingen snel naar de leerkracht of hun groepslokaal moeten 
lopen. 
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U bent er zelf verantwoordelijk voor dat bij het brengen en halen de onderlinge afstand van 1.5 
meter wordt gerespecteerd.  
 
Terugkomst uit oranje en rode gebieden 
Bent u korter dan twee weken geleden teruggekomen uit een land met code oranje of rood, dan 
verzoeken we u dringend om iemand anders de leerling naar school te laten brengen. Zie hiervoor de 
richtlijnen van het RIVM. 
 
Hygiëne 
We houden ons aan de richtlijnen van de RIVM. We wassen regelmatig onze handen. De leerlingen 
en de leerkrachten hoeven geen afstand meer te bewaren. De jassen en tassen houden de leerlingen 
bij hun stoel in het lokaal.  
 
Afstemming met TSO 
De TSO wordt weer gedaan door de desbetreffende organisaties. Voor de overblijf benadert de 
ouder zelf hun TSO-organisatie.  
Kinderworld pakt de draad weer op en gaat de overblijf in de groepslokalen doen.  Geef aan de 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 aan op welke dagen de leerlingen naar de TSO gaan.  
Alle richtlijnen van het RIVM van toepassing. 
Opgeven voor de overblijf via de mail: tsokinderworldhaven@outlook.com (! let op nieuw 
emailadres! ) 
 
Bereikbaarheid  
Omdat u niet de school in kan verzoeken wij u gebruik te maken van het ouderportaal om de 
leerkracht te bereiken als u vragen hebt. Mocht de leerkracht ziek thuis zijn en u wil iets doorgeven 
aan de invalleerkracht dan kunt u het beste een mail sturen naar info@flierefluiter.asg.nl , dan kan 
het via de administratie de invalleerkracht bereiken. 
 
Startgesprekken in september. 
De omkeergesprekken op 8-9-10 september worden dit keer “startgesprekken”  en het eindrapport 
van juni wordt de leidraad van het gesprek. Het doel is om de ontwikkeling van de leerling te 
bespreken en de mogelijke plannen van aanpak. De gesprekken zijn op uitnodiging van de leerkracht 
en zullen zoveel mogelijk online gedaan worden. Als dat niet mogelijk is maken we een telefonische 
afspraak. 
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Voor de ouders van nieuwe leerlingen groep 1-2 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Op maandag 17 augustus komen er 23 nieuwe kleuters. Dit is spannend voor de kinderen, ouders en 

de leerkrachten. Helaas mogen de ouders i.v.m. Corona niet in de school en op het schoolplein 

komen.  

De leerkracht verzamelt de kinderen in het aangegeven vak met de naam van de juf en klas, dit is 

duidelijk zichtbaar. 

Wij proberen bij het hek, op afstand, kennis te maken met de nieuwe ouders en uw kind mee te 

nemen naar de verzamelplek.  

U kunt met de leerkracht een afspraak maken via Basisonline, om nader kennis te maken en eventjes 

in de klas te kijken.  

 

Meldt u zich aan, als u dit nog niet gedaan heeft, op Basisonline, zodat u alle informatie kunt 

ontvangen.  

Daar kunt u ook persoonlijk contact opnemen met de leerkracht. 

 

We hebben er zin in! 

 

Met vriendelijke groeten, de kleuterjuffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Start schooljaar 2020-2021 

 

GYMROOSTER Gymzaal Bosgouw. 

 

tijd maandag dinsdag woensdag donderdag  vrijdag 

8.30-9.15 groep 7a groep 8a 
08.30-09.10 

gr 1/2 
groep 6a groep 5a 

9.15-10.00 groep 4b groep Neo1 
09.15-09.55 

gr 1/2  
groep Neo1  groep 4a 

10.15-11.00 groep 4a groep Neo2 
10.10-10.50 

gr 1/2  
groep Neo2 groep 4b 

11.00-12.00 groep 6a groep 7/8b 
11.00-11.40 

gr 1/2  
groep 5/6b groep 7/8b 

pauze      

13.15-14.10 groep 5a groep 3a  groep 3a groep 8a 

14.15-15.15 groep 5/6b groep 3b  groep 3b groep 7a 

 


