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Sinterklaasfeest! 
Vandaag hebben de meeste groepen 
Sinterklaas gevierd. Sinterklaas en de pieten 
kampeerden  in het speellokaal. Geweldig 
om de blije snoetjes van de kinderen te 
zien. 
Het was wel een domper voor de kinderen 
die in quarantaine zaten. Gelukkig hadden 
de leerkrachten een alternatief bedacht.  
 
We willen de ouderraad bedanken voor hun 
tomeloze inzet. Ze regelen van alles in hun 
vrije tijd om het feest zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Onze dank is groot! 
 
We wensen iedereen een fijn weekend toe. 
Blijf gezond! 
 

 
Pietengym 
Deze week was er voor alle kinderen 
pietengym. De groepen 3-4 boften 
want zij mochten op vrijdag een 
extra keer komen gymmen! 
 

 
Corona-gerelateerde klachten? 
Zelftesten of naar de GGD 
Sinds gisteravond is er een nieuwe 
richtlijn met betrekking tot corona-
gerelateerde klachten; mensen die 
corona-gerelateerde klachten 
hebben, kunnen vanaf nu een 
zelftest doen of naar de GGD. Bij een 
positieve zelftest is een GGD-test 
altijd nodig. 
Leerlingen met (milde) 
verkoudheidsklachten mogen niet 
naar school 
Voor alle leerlingen in het 
basisonderwijs geldt dus dat zij bij 
milde verkoudheidsklachten thuis 
moeten blijven en zich moeten laten 
testen via de GGD of via een zelftest. 
Zij mogen niet naar school of de 
buitenschoolse kinderopvang komen 
voordat zij getest zijn en een negatief 
testresultaat hebben.  
Wordt uw kind niet getest? Dan mag 
uw zoon of dochter pas weer naar 
school als hij of zij ten minste 24 uur 
volledig klachtenvrij is. 
Uitslag zelftest positief? 
Als de uitslag van de zelftest positief 
is, moeten mensen alsnog een GGD-
test doen om de uitslag te 
bevestigen. Als de uitslag van de 
GGD-test ook positief is, start de 
GGD het bron- en contactonderzoek 
op.  
 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Daarnaast heb je een GGD-test nodig om 
een herstelbewijs te krijgen.  
Negatieve uitslag? Blijf u houden aan de 
basisregels 
Als de uitslag van de zelftest negatief is, 
blijft het belangrijk dat mensen zich houden 
aan de basisregels, zoals handen wassen en 
afstand houden. Een negatieve zelftest sluit 
corona immers niet 100% uit. Blijven de 
klachten aanhouden, dan is het belangrijk 
om de volgende dag opnieuw een zelftest te 
doen. Worden de klachten erger, of ervaren 
mensen reuk- of smaakverlies, dan is het 
nodig om toch een afspraak te maken bij de 
GGD.   
 
Zelftesten voor de leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8 
We zitten nog te wachten op de zelftesten 
die binnen moeten komen. Het gaat om 2 
zelftesten per leerling per week. Komende 
week hopen we de testen binnen te krijgen. 
We geven de zelftesten mee aan de 
kinderen, zodat thuis onder begeleiding van 
de ouder de test afgenomen kan worden. 
 

 
Vragenlijst Passend Onderwijs 
Beste ouders/ verzorgers, 
Passend Onderwijs Almere heeft in 
samenwerking met de OPR PO een 
vragenlijst opgesteld voor alle ouders in 
Almere. Passend Onderwijs Almere wil de 
uitkomsten hiervan onder andere gebruiken 
voor het inrichten van het informatiepunt 
voor ouders en jongeren. De OPR heeft als 
doel een stadsbreed beeld te krijgen over 
de communicatie met ouders en de 
tevredenheid hierover in het algemeen en 
in coronatijd. 
De vragenlijst is onderverdeeld in 3 delen: 
1. Ouderbetrokkenheid in het algemeen 
2. De ervaringen van ouders tijdens Corona 
3. Oudertevredenheid en passend 

onderwijs/contact met Passend 
Onderwijs Almere 
In de bijlage staat de brief met de 
link naar de vragenlijst. 
 

 
Bijles vanuit de NPO gelden. 
Sinds het begin van dit schooljaar, is 
geld beschikbaar gesteld vanuit de 
overheid om kinderen die door de 
lockdown achterstanden hebben 
opgelopen, o.a. bijles te kunnen 
geven. 
Ik heb de mooie taak gekregen om 
dit te mogen doen. 
Na 15 jaar onderwijs in reguliere 
(grote) groepen, is het een cadeautje 
om 1 keer per week 15 leerlingen per 
uur van groep 6, 7 en 8 in mijn lokaal 
te krijgen om ze extra rekenen en 
begrijpend lezen te geven.  
Met rekenen gaan we helemaal terug 
naar de basis, om het muurtje van 
onderaf stevig neer te zetten. Ik 
word er echt blij van als ik de rust en 
het plezier op de gezichten van de 
leerlingen terug kan zien. De 
strategieën die de kinderen bij mij 
(opnieuw) leren, zetten ze weer in 
hun eigen klas in.  
Met begrijpend lezen zetten we 
vooral in op het ontleden en 
analyseren van een tekst. Vaak 
hebben verschillende zinnen in een 
tekst met elkaar te maken. Door dit 
met elkaar te lezen en te bespreken, 
leren de kinderen die samenhang te 
herkennen. Ook komt de algemene 
kennis en woordenschat veel aan 
bod.  
Ik hoop dat we dit jaar zoveel 
mogelijk achterstanden kunnen 
wegwerken.  
Juf Astrid. 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Graag nodigen we u uit om de onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze gaat over de 

tevredenheid van u als ouder en/of verzorger van een kind tussen de 0-18 jaar in Almere. 

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Op de eerste pagina van de vragenlijst leest u instructies over het invullen van de vragenlijst. 

Met de uitkomsten van de vragenlijst willen we onder andere een informatiepunt voor ouders 

en leerlingen opzetten. De OPR’en hebben als doel een stadsbreed beeld te krijgen over de 

communicatie met ouders en de tevredenheid hierover in het algemeen en in coronatijd. 

Heel erg bedankt alvast voor het invullen, uw mening is voor ons van grote waarde! U helpt 

ons ook erg door de vragenlijst door te sturen naar andere ouders. Zo krijgen we een zo 

goed mogelijk beeld van alle ouders. 

Naar de vragenlijst (werkt de link niet kopieer dan: 
https://www.flevopanel.nl/fpo/index.php/67617?lang=nl)  
  
Hartelijke groeten, 

Passend Onderwijs Almere en de Ondersteuningsplanraden PO en VO van Passend 

Onderwijs Almere  

 

https://www.flevopanel.nl/fpo/index.php/67617?lang=nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flevopanel.nl%2Ffpo%2Findex.php%2F67617%3Flang%3Dnl&data=04%7C01%7Cldiender%40almere.nl%7C7ab6007edecd4f66abfe08d988ae1835%7C7a6675432fed4386acfaf7b040768bd3%7C0%7C0%7C637691103581042329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TdC8DsX14Xkx58FsvPnjVlMkQ4t15sOhcRqLdq0OfB0%3D&reserved=0

