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18-29 januari 
CITO toetsen 

 
 

5 februari 
Studiedag 

 
 

12 februari 
Rapport mee 

 
 

16-18 februari 
10-minuten 
gesprekken 

 
 

22-26 februari 
Voorjaarsvakantie 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

De beste wensen voor 2021 en we wensen jullie vooral een gezond 
jaar toe en laten we er samen weer een mooi jaar van maken!  
 
Maandag is het Flierefluiterteam met frisse moed en veel 
enthousiasme digitaal aan de slag gegaan. Afgelopen maandag 
hebben onze leerkrachten de laatste ouders geholpen om in te 
loggen in Google Classroom en Basispoort. Vanaf maandag konden 
alle kinderen van onze school afstandsonderwijs volgen en dat is een 
fijn gegeven. 
 
Op school vangen we behoorlijk wat leerlingen op voor 
de noodopvang. Er zijn nu al dagen dat we meer dan 
50 leerlingen opvangen. Alle ouders hebben 
verantwoord dat ze een cruciaal beroep hebben. In 
eerste instantie gingen we van ongeveer 15 leerlingen 
uit -net als tijdens de vorige lockdown- en daar hebben 
we ook ambulante leerkrachten voor. Het grote aantal 
leerlingen heeft gevolgen voor de andere kinderen van 
onze school, want we moeten op die dagen ook 
leerkrachten vrij roosteren. Zij zijn dan niet 
beschikbaar voor hun groep. Helaas is dat de spagaat 
waar we op dit moment in zitten. De afgelopen dagen 
hebben we vijf invallers en vier van onze eigen 
leerkrachten extra ingehuurd voor de noodopvang. Zes 
van onze leerkrachten waren een dag niet beschikbaar 
voor hun groep. We kijken per week wat er mogelijk is 
en of we leerkrachten kunnen inhuren en of we daar 
budget voor hebben. 
 
Als ik terug kijk op deze week kan ik met trots zeggen 
dat het afstandsonderwijs loopt zoals we het in de 
school hebben afgesproken. We realiseren ons dat het 
voor ouders een extra druk is om thuis te moeten 
werken en de kinderen aan het werk te houden en ze 
te helpen bij hun schoolwerk. We hopen dat de 
‘normale’ schoolsituatie snel weer terug keert en dat 
we de kinderen weer ‘live’ kunnen lesgeven. We 
missen dat nu al. 
 
Groet, Madelon 
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