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Beste ouders en verzorgers, 
 
Hoe langer de lockdown duurt hoe meer 
we bewust worden hoeveel er van een 
ieder wordt verwacht. Uit de berichten 
van ouders haal ik hoe lastig het is om 
zelf achter de computer te werken en 
de kinderen te begeleiden bij het 
schoolwerk. Van de leerkrachten krijg ik 
terug hoeveel energie het 
afstandsonderwijs kost. Het wijkt af van 
de dagelijkse routines, extra overleg 
met hun duo collega, het gevoel 24-uur 
beschikbaar te moeten zijn en daar 
moeilijk grenzen in kunnen aangeven. 
Daarnaast ligt hun schoolhart ligt bij de 
kinderen. Onderwijs op afstand is alles 
behalve de leerlingen ‘live’ in de groep 
te hebben en goed te kunnen voelen en 
zien wat de leerling nodig heeft.  
 
Ik ben ontzettend trots op de ouders, 
leerkrachten en leerlingen dat we deze 
klus samen klaren. We zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje en we worden er niet 
altijd even vrolijk van. Toch moeten we 
hoop houden en uitkijken naar het 
moment dat de kinderen weer naar 
school mogen. Dat moment gaat er 
komen en we hopen dat we in de week 
van 8 februari weer kunnen starten. Wij 
kijken ontzettend naar dat moment uit.  

 
Normaal nemen we rond deze periode 
de Citotoetsen af. Door de lockdown zal 
dat moment verplaatst worden. De 
rapporten willen we al wel schrijven. De 
rapporten zullen op 19 februari  gedeeld 
worden.  

 
-Inschrijven voor de 
rapportgesprekken: 15, 16 en 17 
februari via ouderportal, de 
leerkracht van uw kind zet het 
intekenrooster open op maandag 
15 februari. 
-19 februari worden de rapporten 
gedeeld met de ouders. Hoe we 
dat gaan doen, hoort u nog. 
 
-In de week van 1 maart zijn de 
rapportgesprekken. We 
informeren nog of dit ‘live’ kan of 
dat het online moet. 
-De Cito’s worden later 
afgenomen. We zijn afhankelijk 
wanneer de leerlingen weer naar 
school mogen en of er genoeg tijd 
is om de Cito’s af te nemen en te 
analyseren voor het rapport. Lukt 
dat niet dan volgen de Cito-
gegevens later. 
 
Lieve ouders, kinderen en 
teamleden pas  goed op jezelf en 
blijf gezond. 
 
Groet, Madelon en Lex 
 
 
Studiedag 5 februari VERVALT 
 
De studiedag van 5 februari laten 
wij niet doorgaan. De leerlingen 
krijgen dan gewoon online les 
zoals op de andere dagen. 
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Noodopvang 
 
We doen weer een dringend verzoek 
om de leerlingen  thuis op te vangen en 
alleen naar de noodopvang te brengen 
als dit niet anders kan. Werkt er een 
ouder thuis dan kunnen de kinderen ook 
thuis hun schoolwerk maken. Dat is de 
situatie waar we allemaal in zitten.  
 
Inmiddels zitten wij als school tegen ons 
plafond als het gaat om nog meer 
leerlingen op te vangen. We zullen op 
sommige dagen een limiet aan geven. 
Zie onder. Dit omdat we anders te veel 
leerkrachten moeten vrij roosteren en 
er te veel leerlingen van onze school die 
dag geen onderwijs kunnen krijgen van 
hun meester of juf. De namenlijsten 
printen we uit en alleen de leerlingen 
die op de lijst staan zullen worden 
toegelaten. 
 
Dinsdag 26 januari en donderdag 28 
januari: kunnen we geen leerlingen 
meer opnemen. 
 
Dinsdag 2 februari en donderdag 4 
februari: kunnen we geen leerlingen 
meer opnemen. 
 
Let op dat: de kinderen bij de 
noodopvang een opgeladen device bij 
zich hebben, een  
week- of dagplanning, werkschriften of 
boeken mee hebben. 
 
 
 

 

 
 
 
Herhaling ouderbijdrage 
 
Er is nu 36% van de ouderbijdrage 
binnen gekomen. 
Wij willen u vragen de 
ouderbijdrage voor uw kind(eren) 
over te maken op de rekening van 
de Ouderraad. Dit zodat wij ook 
dit jaar weer leuke activiteiten 
kunnen gaan organiseren. 
Vanwege corona zijn wij 
genoodzaakt meer kosten dan 
normaal te maken.  
 
Om de betaling van de 
ouderbijdrage te 
vergemakkelijken hebben we een 
QR-code toegevoegd.  
 
U kunt de ouderbijdrage ook 
overmaken op rekening 
NL34INGB0008716410 t.n.v. OR 
INZ de Flierefluiter onder 
vermelding van de naam en groep 
van uw kind(eren). 
€ 32,50 voor eerste kind € 30,- 
tweede kind € 37,50 andere 
kinderen 
Hartelijk dank namens de 
Ouderraad (en uiteraard uw 
kind(eren)! 
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 
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