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Noodopvang dinsdag 19 januari 
 
Voor aanstaande dinsdag 19 januari hebben wij 
voor de noodopvang de 70 leerlingen al bereikt.  
 
Door dit hoge aantal leerlingen kunnen wij geen 
nieuwe aanmeldingen voor deze dinsdag 
accepteren.  
 
Aanmelden noodopvang 
 
De lock-down gaat langer door dan we hadden 
verwacht. Dit betekent dat we de komende week, 
wellicht weken, het onderwijs op afstand blijven 
geven zoals we de afgelopen 2 weken hebben 
gedaan. 
 
Het betekent ook dat we opvangroepen hebben 
voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. 
Om hier gebruik van te kunnen maken moet u aan 
kunnen tonen dat tenminste 1 ouder een cruciaal 
beroep heeft en er geen andere 
opvangmogelijkheid is voor uw kind(eren). 
 
De afgelopen 2 weken hebben we dagen gehad 
dat er 50 kinderen op school waren en hebben we 
extra leerkrachten moeten inhuren om de 4 
opvanggroepen te bemensen. 
 
Om een volledig en actueel overzicht te kunnen 
krijgen van het aantal leerlingen die gebruik gaan 
maken van de opvanggroep vragen wij het 
volgende: 
  
Omdat we leerkrachten  en invallers moeten 
regelen is het alleen mogelijk om tot uiterlijk een 
dag van te voren vóór 15:00 leerlingen op te 
geven. Leerlingen die later aangemeld worden 
kunnen wij niet meer opnemen. 
  
U meldt zich (opnieuw ) aan via de ouderportal 
app bij de button overblijven. Dit is eigenlijk 
bedoeld voor het registreren van de overblijf maar 
wij gaan het inzetten voor de opvangroep. 
Als u in het item overblijven zit kiest u de juiste 
week en vinkt u aan bij: 
VO: als uw kind ’s ochtends ( 08:30 – 12:00) komt 
Overblijf: als uw kind tussen de middag (12:00-

13:15) overblijft bij Kinderworld 
NO: als uw kind ’s middags komt 
(13:15 – 15:15) 
 
Indien u onverwacht toch geen 
gebruik wenst te maken van de 
noodopvang dan kunt u in de 
ouderportalapp de vinkjes weer 
weghalen bij de dag die vervalt. 
 
U krijgt geen bevestiging meer en 
kunt er vanuit gaan dat het 
akkoord is. Wij nemen alleen 
contact met u op als wij vragen 
hebben over uw cruciale beroep. 
 
Heeft u nog niet eerder gebruik 
gemaakt van de noodopvang dan 
mailt u eerst met info@ 
flierefluiter.asg.nl voor een 
aanvraag Noodopvang. U krijgt dan 
een formulier gemaild. Na 
retourontvangst en bevestiging 
van directie kunt u zich opgeven 
via de ouderportal app 
(noodopvang voor: ochtend, 
middag en/ of TSO). 
  
Nogmaals het vriendelijke en 
nadrukkelijke verzoek om alleen 
van de opvang gebruik te maken 
als het echt noodzakelijk is en er 
tenminste 1 ouder is die een 
cruciaal beroep heeft waardoor er 
geen opvang thuis kan 
plaatsvinden. Als u zich al hebt 
opgegeven voor de komende week 
via de mail verzoeken wij u dat u 
zich nogmaals aanmeld via de 
ouderportal app. 
 
Indien u onverwacht toch geen 
gebruik wenst te maken van de 
noodopvang dan kunt u in de 
ouderportalapp de vinkjes weer 
weghalen bij de dag die vervalt. 
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Stripopdracht van groep 4 
 
De groepen 4 hadden deze week een 
inleveropdracht op Classroom. De leerlingen 
moesten een stripverhaal maken over corona. 
 
Hier zien jullie de strip van Zoey uit groep 4B en 
die van haar zusje Nynke van de kleuters die ook 
mee deed. Leuk gedaan dames! 
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