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3 december 
Sinterklaasfeest 

 
23 december 

Kerstdiner 
Onder voorbehoud 

 
24 december 
Lesvrije dag 

Leerlingen vrij 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Brief van ASG voor ouders 
Vanwege het oplopende aantal 
coronabesmettingen heeft ons bestuur, de 
ASG, opnieuw een brief voor alle ouders 
geformuleerd. Deze vindt u in de bijlage van 
deze nieuwsbrief.  
 

 
Sint in de school 
Afgelopen maandag kwamen de kinderen 
binnen in een feestelijk versierde school, 
geheel in het teken van Sinterklaas.   
We willen de Ouderraad en alle ouders die 
geholpen hebben met versieren hier 
hartelijk voor bedanken! 
 

 
Op 1 november had het team een 
studiedag 
Binnen de Flierefluiter werken we met 
verschillende werkgroepen. Vanuit iedere 
bouw zit een leerkracht in een werkgroep. 
Zo hebben we de werkgroepen; technisch 
lezen, begrijpend lezen, rekenen, ICT, 
ouderbetrokkenheid, VierKeerwijzer, 
Kunst& cultuur en meer-en hoogbegaafd. 
De werkgroepen gaan met de leerkrachten 
aan de slag over een bepaald onderwerp. 

Afgelopen maandag hebben de 
leerkrachten thema’s voor 
VierKeerwijzer verder ontwikkeld en 
lessen voorbereid.  
De ouderbetrokkenheidwerkgroep 
heeft geïnventariseerd in welke 
bouwen er huiswerk gegeven wordt 
en wat voor soort huiswerk er 
meegegeven wordt aan de kinderen. 
Ook hebben we gesproken over het 
doel van het meegeven van toetsen. 
We zullen nog later in jaar met een 
visie op beiden onderwerpen komen.  
Vanuit de werkgroep rekenen zijn we 
gestart met het afnemen en 
analyseren van de tempotoets 
rekenen om nog scherper zicht te 
hebben op het niveau van 
automatiseren van de leerlingen, 
zodat de leerkracht n.a.v. de toets de 
juiste hulp in kan zetten. 
 

 
Clinic Judo 

Afgelopen weken hebben er een 
aantal klassen weer kennis mogen 
maken met de judoport. Tijdens deze 
clinic hebben de kinderen 
verschillende stoeivormen 
aangeboden gekregen. 
Als uw kind geïnteresseerd is in deze 
sport, kijk dan even op de flyer welke 
bij deze nieuwsbrief is gevoegd.   
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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen  
van onze PO-scholen 

 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De overheid heeft besloten dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om het aantal 
coronabesmettingen in te dammen. Gelukkig gelden deze maatregelen niet voor de 
scholen.  
Wij zijn blij dat het openhouden van de scholen prioriteit heeft. Het volgen van 
onderwijs op school is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. 
 
Het is begrijpelijk dat ouders en leerlingen zich zorgen maken om hun gezondheid, nu 
de besmettingen in de hele samenleving oplopen. Ons uitgangspunt is dat het 
onderwijs zo normaal en volledig mogelijk op school blijft doorgaan. De scholen houden 
zich daarbij aan de bestaande coronamaatregelen. Wij houden de omgeving zo veilig 
mogelijk voor leerlingen én medewerkers. Het welbevinden van onze leerlingen en 
medewerkers in coronatijd is een dagelijkse vanzelfsprekendheid. 
 
We willen voorkomen dat het aantal coronabesmettingen ook in de scholen toeneemt. 
Daarom heeft het bestuur in overleg met de scholen besloten dat ouders in ieder geval 
de komende drie weken, dus tot maandag 6 december, niet in de school mogen komen. 
Het brengen en halen gebeurt die periode zoals u gewend was in coronatijd. Daarnaast 
is het mogelijk dat op de school van uw kind aanvullende regels gelden vanwege 
coronabesmettingen. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd door de school.  
 
Het is belangrijk dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Het advies blijft 
gelden dat kinderen en leerkrachten met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, 
benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag 
afwachten. Uiteraard blijven onderwijspersoneel en leerlingen die corona hebben thuis 
tot ze, minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn. De GGD besluit bij een 
coronabesmetting op basis van maatwerk of en welke (quarantaine)maatregelen er 
nodig zijn. Meer informatie vindt u op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ 
 
We willen u wederom bedanken voor uw medewerking. Mocht u dringende vragen 
hebben, neemt u dan contact op met uw school. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Almeerse Scholen Groep,   
 
 
 
Herbert Griffioen    Susanne Olivier 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 

Datum  
Betreft  

16 november 2021  
Update 
coronamaatregelen  




