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24 januari t/m 03 
februari 

CITO M toetsweken 
 

4 februari 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

11 februari 
Eerste rapport mee 

 
14 – 18 februari 

Rapportgesprekken 
 

19-27 februari 
voorjaarsvakantie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

 
Allereerst wensen wij u natuurlijk een heel 
goed, gelukkig en gezond 2022. We weten 
nog niet wat de komende persconferentie 
zal brengen aan nieuwe maatregelen maar 
we hopen dat we weer zo spoedig mogelijk 
alle activiteiten kunnen houden op school. 

 
Wat was het geweldig om de kinderen en 
ouders weer te zien. De kinderen waren 
ontzettend enthousiast om weer te 
beginnen en hun klasgenootjes te 
ontmoeten. Voor de kinderen voelden het 
als een hele lange vakantie en de kinderen 
hadden het echt nodig om fijn met de 
andere kinderen te kletsen en te lachen. 
 
We realiseren ons dat de 
coronabesmettingen mega oplopen in het 
land. Gelukkig tellen we deze week een zeer 
gering aantal leerlingen met een 
coronabesmetting. We zijn daar ontzettend 
blij mee! We weten nog van voor de 
kerstvakantie dat de besmettingen snel 
kunnen oplopen. De nieuwe regel is dat als 
een leerling geringe verkoudheidsklachten 
heeft, dan is het dringende advies om de 
leerling te laten testen bij de GGD. We 
vragen de ouders om een 2 keer per week 
een zelftest af te nemen bij de leerlingen 
van de groepen 6,7 en 8. De levering van de 

zelftesten aan de school verloopt 
moeizaam. Gelukkig konden we deze 
week zelftesten mee naar huis 
geven. Wekelijks vragen we nieuwe 
testen aan en we gaan er achteraan 
als we te weinig testen ontvangen.  
 
Bianca bedankt!  
 

 
Juf Bianca heeft de afgelopen jaren 
de redactie gedaan van dit 
Flierefluiternieuws. Zij zorgde ervoor 
dat al het nieuws van school wat 
voor u van belang was op een leuke 
en heldere manier “op papier” 
kwam. Er is heel wat schrijf-, knip- en 
plakwerk aan te pas gekomen, de 
resultaten waren er ook naar ! 
Nogmaals hartelijk dank ! 
Meester Lex gaat deze taak voorlopig 
overnemen. 
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