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Onderwijs op afstand deze week 
Beste ouders/verzorgers, 
Deze week hadden we een beetje pech. Er zaten 
behoorlijk wat groepen thuis omdat we de 
leerkracht niet konden vervangen door een 
invaller. Het gaat om vijf groepen (1-2C, 1-2D, 
4A, NEO2 en 7/8) die 1 of 2 dagen thuis zaten of 
thuis onderwijs op afstand kreeg. Het zijn 
bijzondere tijden en het lerarentekort werkt nu 
niet mee.  
Ik begrijp dat het voor ouders lastig is om de 
kinderen te moeten opvangen en de 
onzekerheid of wel of geen invaller is, dat is niet 
fijn als je de volgende dag zelf moet werken. 
Toch vragen we om begrip, want we doen er 
alles aan om het onderwijs zo goed als mogelijk 
te continueren. Invallers willen graag bij ons 
werken en wij hebben daardoor relatief veel 
invallers in kunnen zetten. Helaas vissen alle 
scholen in een lege vijver en we hebben ook 
weleens pech zoals deze week. We zijn dankbaar 
dat de ouders van deze groepen de kinderen 
konden opvangen. Er zijn ook parttime 
leerkrachten die extra werken om het 
onderwijsproces voor de kinderen zoveel 
mogelijk door te laten gaan. Het is voor deze 
leerkrachten een behoorlijke belasting -vooral 
voor het thuisfront- en ze doen het omdat ze 
een groot hart hebben voor onze kinderen. Mijn 
dank is groot.  
Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft. 
Pas goed op jezelf en de omgeving. Geniet van 
het weekend. 
 
Groet, 
 
Madelon Goores 
Directeur OBS De Flierefluiter 
Tel: 0365312332 
 
 

Kerst 
De kerstcommissie en de 
ouderraad hebben lang 
vergaderd over hoe we 
Kerst dit jaar toch 
konden vieren ondanks 
de corona maatregels. 
Daarnaast vinden we het 
een prettig idee om 
jonge kinderen veilig 
over te dragen aan hun 
ouders en dat is lastig in 
het donker op het 
schoolplein. We wilden 
de andere leerlingen niet 
ontnemen om in de 
avond naar school te 
gaan en gezellig samen 
te komen. Helaas was er 
geen budget om een 
catering in te zetten. 
Het was een puzzeltje en 
samen met de ouders 
van de ouderraad zijn tot 
het volgende gekomen: 
 
De groepen 1 t/m 3 
vieren Kerst op 
woensdagochtend 16 
december met een 
kerstontbijt.  
Hiervoor worden boxen 
besteld met een 
compleet kerstontbijt 
(www.kerst 
knabbelbox.nl). De 
kinderen kunnen in hun 
mooiste outfit naar 
school komen en ze 
hebben maar een half 
dagje school.  
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Voor de groepen 4 t/m 8 wordt er op 
donderdagavond 17 december i.p.v. een 
kerstdiner een kerstavond georganiseerd in elke 
klas. De kinderen eten dus thuis alvorens zij naar 
school komen voor een gezellige avond.  
Elke leerkracht zorgt samen met de klas voor 
(voorverpakt) lekkers en bijbehorende 
attributen. Dorota stuurt een dezer dagen een 
intekenlijst met 'coronaproof' snacks en drinken.  
 
De lampjes en het feit dat de kinderen in het 
donker naar school komen zorgt hopelijk voor 
een hele leuke sfeer. De kinderen mogen 
uiteraard nog steeds in hun mooiste outfit naar 
school komen. De kerstavond op de Bosgouw zal 
van 18.00 uur tot 19.30 uur zijn. Op de Uithof 
start het een kwartiertje later van 18.15 uur - 
19.45 uur. Een ieder mag zelf een geschikte 
invulling uitkiezen voor zijn of haar klas.  
 
Denk aan spelletjes, bingo, film kijken of iets 
anders gezelligs!  
 
We snappen dat het dit jaar even omdenken is 
en dat het jammer is dat we niet met elkaar 
kunnen eten, maar we hopen dat volgend jaar 
alles weer zo door kan gaan als anders.  

Verdere informatie over ophalen en brengen e.d. 
volgt spoedig.  
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