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16 december 
Kerstontbijt groepen 1 

tot en met 3 
 

17 december 
Kerstavond groepen 4 

tot en met 8 
Bosgouw: 18.00 – 19.30 

Uithof: 18.15 – 19.45 
 

18 december 
Lesvrije middag 

Start Kerstvakantie 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Sinterklaas 

Dit jaar hebben we Sinterklaas anders mogen 
vieren. Er was geen intocht vanwege de 
coronamaatregelen en dan moet er buiten de 
bestaande denkpatronen gedacht worden. 
Sinterklaas mocht bij ons op school in het 
speellokaal slapen. Het was een magisch moment 
voor de kinderen en de leerkrachten. De Kinderen 
van de onderbouw zaten op bankjes naar een 
slapende Sinterklaas te kijken. Ik moet bekennen 
dat we nog nooit zo’n knus Sinterklaasfeest 
hebben gehad en dan ervaar je dat een kleine 
setting iets heel mooi kan brengen. De gezichten 
van de kinderen en hun reacties waren zeer 
ontwapenend. De kinderen van de onder- en 
middenbouw hebben prachtige cadeaus mogen 
uitzoeken in de schatkamer van Sinterklaas.   
De kinderen van de bovenbouw maakten te gekke 
surprises en gedichten voor elkaar. Het 
sinterklaasfeest  is een mooi en gezellig moment 
geweest waar we met elkaar op terug kunnen  kijken 
en dat in een tijd dat vieringen thuis en op school op 
een andere wijze worden ingevuld.  
Zonder de ouders van de ouderraad en de 
leerkrachten van de sintcommissie was het feest niet 
mogelijk geweest. Sietske, Jenneke en Danielle -de 
ouders van de ouderraad- wil ik nog even extra 
bedanken voor hun uitzonderlijke inzet. We vergeten 
weleens dat ze naast hun gezin en baan veel tijd vrij 
maken om dit mogelijk te maken. 
Voor iedereen die komend weekend het 
sinterklaasfeest met het gezin gaat vieren wensen we 
een fijne en gezellige tijd toe. 
Groet, Madelon Goores  
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Pietengym bij meester Theo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hulpouder ICT  
Vanaf deze week is er een ouder gestart als 
hulpouder ICT. Om leerkrachten te ontlasten met 
vragen over thuis inloggen in Aerobe, Google 
Classroom, e-mail, Basispoort Thuis en oefensoftware 
kan iedereen met vragen hierover mailen naar 
icthulp@flierefluiter.asg.nl. Als de vraag alsnog niet 
beantwoord kan worden dan wordt de leerkracht 
ingeschakeld. De reactietijd is ongeveer 2 
werkdagen, dus het is raadzaam om nu al te checken 
of u overal in kunt loggen voordat uw kind 
onverhoopt moet thuiswerken. 
 
Herhaling: Ouderbijdrage 
De ouderraad heeft de afgelopen weken prachtige 
cadeaus geregeld voor het Sintfeest. De leerlingen 
van de onderbouw groepen waren erg blij met hun 
nieuwe cadeaus. Er komt helaas erg weinig geld 
binnen. We hebben nu 35% binnen gekregen. Om de 
betaling van de ouderbijdrage te vergemakkelijken 
hebben we een QR-code toegevoegd.  
-Voor het eerste kind uit het gezin is het 32,50 euro 
-Voor het tweede kind uit het gezin is het 30,- euro 
-Voor elk volgend kind is het 27,50. 
Alvast bedankt voor het storten van de bijdrage.  
Groet, Madelon 
 
 

 
Voorstelling groep 1 
tot en met 3 
Maandag 30 
november hebben de 
groepen 1 t/m 3 
gekeken naar een 
poppenkast 
voorstelling gespeeld 
door Max Verstappen. 
Sinterklaas en Piet 
speelden de hoofdrol 
en er was een heuse 
trol die de mijter had 
gestolen. 
Een klein uurtje werd 
er erg meegeleefd met 
de 
poppenkastpoppen!  
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