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Welkom terug! 
We hebben genoten van de zomervakantie 
en hopen dat al onze ouders en leerlingen 
dat ook hebben gedaan. Het 
Flierefluiterteam is deze week vol 
enthousiasme gestart. We hebben na 20 
jaar met het vorige meubilair, nu prachtig 
nieuw meubilair gekregen. Het was een 
behoorlijke verhuizing en de school heeft 
echt een opknapbeurt gehad. We hebben 
ontzettend veel zin om onze leerlingen 
weer te zien en in de vernieuwde 
werkomgeving les te geven. We hopen wel 
op een schooljaar met minder 
coronaperikelen. 
 
Het schooljaar zal in het teken staan van het 
recht breien van de achterstanden die 
tijdens de lockdowns ontstaan zijn. De NPO-
gelden (Nationaal Programma Onderwijs) 
die het rijk beschikbaar heeft gesteld, zullen 
we voor een groot gedeelte inzetten op 
extra begeleiding voor leerlingen buiten de 
groep en het is mogelijk om de leerlingen na 
schooltijd bij te spijkeren. Ouders waarvan 
de kinderen daarvoor in aanmerking 
komen, zijn vóór de zomervakantie al 
benaderd.  
 
Omdat er vorig schooljaar minder tijd was 
voor de creatieve vorming, krijgen alle 
groepen muziekles van een muziekdocent. 
Daar kijken we erg naar uit. De groepen 6 
t/m 8 worden ondersteund door Intraverte 
om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het 
‘leren leren’ en de executieve functies 
verder te ontwikkelen. Het wordt een mooi 
nieuw schooljaar met veel extra 
ondersteuning voor de leerlingen. 
  
 

Maandag is voor alle leerlingen weer 
een spannende dag. Een nieuwe 
leerkracht, een nieuwe groep 
leerlingen of een nieuw gebouw, De 
Uithof, waar ze les zullen krijgen. Ook 
aan de start van dit schooljaar 
hebben we rekening te houden met 
de 1,5 meter afstand houden van 
elkaar. Dit betekent dat alle 
leerlingen van de Bosgouw weer bij 
de leerkracht op het schoolplein 
zullen verzamelen. Na de 
persconferentie van 20 september 
zullen we bekijken hoe we met het 
brengen en halen van de leerlingen 
om zullen gaan. We snappen heel 
goed dat een nieuw schooljaar ook 
even voor onzekerheden zorgt. Wie 
is die nieuwe leerkracht en ik heb 
hem of haar nog niet gesproken. 
Voor vragen kun je de leerkracht 
even aanschieten bij het hek op het 
schoolplein, een bericht sturen via 
ouderportaal of je maakt een 
afspraak met de leerkracht. 
 
We wensen jullie een fijn weekend 
toe en gezellig dat we elkaar 
maandag weer zullen zien! 
Groet, Madelon 
 

 
Start Uithof 23 augustus 
De Uithof groepen starten en 
eindigen altijd 5 minuten later tov de 
start- en eindtijden van het 
hoofdgebouw. 
Op maandag 23 augustus kunt u 
(eenmalig) uw kind(eren) tot aan de 
buitendeur van de groep brengen. 
Voor de ouders van groep 6A en 
6/7B,  8A en 8B is dit aan de 
achterkant van het gebouw. Groep 
7A zit aan de linkerzijkant van het 
gebouw.  
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De groepsleerkracht zal de leerlingen bij de 
deur opwachten. 
Zolang we nog 1,5 meter afstand moeten 
houden kunnen er nog geen ouders de 
school in. Mogelijk wordt dit in september 
opgeheven.  
Wanneer dit gaat gebeuren hoort u op de 
bekende persconferentie.  
De kinderen komen na einde schooltijd door 
de groepsdeur naar buiten, u wordt 
verzocht (voorlopig) buiten het schoolplein 
op uw kind te wachten. 
Bij aanvang van de middag kunt u meegaan 
tot aan de fietsenstalling. 
 

 
Uithof afgesloten 
De toerit naar de Uithof is de komende 3 
weken afgesloten. U kunt de Uithof nog wel 
bereiken met de auto via een 
omleidingsroute, maar deze is zeer smal en 
eigenlijk niet aan te raden. 
We adviseren u dan ook om de auto in de 
Keiwierde te parkeren, hier zijn echter maar 
weinig plaatsen beschikbaar. Dus laat uw 
kind(eren) met de fiets of lopend naar 
school komen. 
Vanaf 20 september is de toerit weer open. 
 

 
Overblijf 
Denkt u eraan dat u uw kind opgeeft voor 
de tussenschoolse opvang als dat van 
toepassing is. 
Opgeven doet u per mail bij TSO 
Kinderworld. 
 
 

 
AVG 
In het kader Wet AGV verzoeken wij 
u om het formulier wat uw kind op 
maandag 23 augustus mee krijgt in te 
vullen, te ondertekenen en te 
retourneren. Op het formulier kunt u 
voor verschillende onderdelen uw 
toestemming geven voor het gebruik 
van beeldmateriaal (foto’s, video) op 
bijvoorbeeld onze website. De 
formulieren worden door de 
groepsleerkracht bewaard. 
 
 
 


