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Lockdown 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat waren we verrast toen 
maandagmiddag de berichten 
binnen kwamen dat de scholen 
dicht zouden gaan. Voor ons 
geheel onverwacht. Gelukkig 
hadden we nog een dag om het 
jaar gezellig met de kinderen af 
te sluiten. De kinderen hebben 
er dan ook van genoten. 
 
Het afstandsonderwijs hebben 
we de afgelopen maanden 
aangescherpt en is geheel 
operationeel. Afgelopen 
woensdag waren er nog wel 
veel vragen van ouders over 
het aanmelden op Google 
Classroom en Basispoort en 
deze ouders hebben we 
geholpen. De leerkrachten 
hebben zich voorbereid op 
twee weken afstandsonderwijs 
en ook instructies filmpjes 
gemaakt of instructiefilmpjes 
bij hun lessen gezocht. De 
leerkrachten zullen ook 2 of 3 
momenten per dag online zijn 
om de leerlingen te spreken via 
Google Meet. Mochten er nog 
vragen zijn dan horen wij dat 
graag. 
 
Aan het einde van dit 
bijzondere jaar gebeurt er weer 
een hoop. Laten we met zijn 
allen tot rust komen in deze 
kerstvakantie en gezellig 
samen zijn met jullie naasten. 
We wensen iedereen een 
gezond en mooi 2021 toe en 
een goede start op 4 januari.  
 
Madelon Goores 
 
 
 

 
Opvang leerlingen op school 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben de verplichting om kinderen op te vangen 
van ouders met cruciale beroepen. 
We hanteren hiervoor de volgende ( door de 
rijksoverheid opgestelde) spelregels: 

• In het basisonderwijs wordt alleen 
afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders 
die werken in een cruciaal beroep kunnen wel 
naar de basisschool, kinderopvang of 
buitenschoolse opvang. Als in een gezin één 
ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het 
verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op 
te vangen. Op dit moment is de aanvraag bij ons 
op school erg groot. Wij kunnen echter maar 1 
opvangklas bemensen, dus wij gaan in eerste 
instantie de kinderen waarvan beide ouders een 
cruciaal beroep hebben toelaten tot de 
noodopvang.  

• Bij de aanvraag via de mail naar info@ 
flierefluiter.asg.nl moet u duidelijk vermelden: 
voor-achternaam van het kind, de groep en 
welke cruciale beroepen de ouders, de 
aanvragers, hebben en het telefoonnummer 
waarop u die dag bereikbaar bent 

• De noodopvang is op het hoofdgebouw, de 
kinderen kunnen om 08:30 naar binnen 

• We houden de normale schooltijden aan. 

• Mocht u gebruik willen maken van de 
tussenschoolse opvang dan moet u dit 
regelen met Kinderworld. U stuurt een mail 
aan kinderworld@ kinderworld.nl met daarin 
de voor- en achternaam van uw kind, de 
groep en school waar uw kind zit. Als u al 
gebruik maakt van de TSO Kinderworld dan 
wordt de reguliere strippenkaart gebruikt. 
Voor nieuwe ouders wordt een aparte 
strippenkaart aangemaakt die u dan moet 
betalen. 

• Uw kind dient het werk mee te nemen dat de 
leerkracht heeft gepland voor die dag (zie 
hiervoor Google Classroom), eten en drinken 
voor de pauze en eventueel de lunch. 

 
Vragen kunt u stellen via info@flierefluiter.asg.nl  
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