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Beste ouders/ verzorgers, 
 
We hebben alweer een periode achter de 
rug. De Citotoetsen zijn gemaakt en de 
rapportgesprekken zijn afgerond.  Na de 
voorjaarsvakantie gaan we langzaam weer 
naar het nieuwe “normaal”. We gaan en 
kunnen weer ouders in de school 
ontvangen. We gaan dit nog wel gefaseerd 
invoeren.  Hieronder vindt u het schema 
voor de eerste 2 weken na de vakantie.  
Het team van de Flierefluiter wenst u allen 
een leuke vakantie met uw kind(eren) . 
 
U mag weer de school in!  
Het binnenkomrooster voor ouders van 
leerlingen op de Bosgouw. Bovenstaand ziet 
u welke twee dagen nu voor iedere groep 
zijn ingeroosterd. Meer informatie hierover 
vindt u de bijlage. 
 
 
 

 
 
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderju
ry-tiplijsten-2022 
 
 
De leesweken van de Kinderjury zijn 
gestart! 
Tijdens de Leesweken van 9 februari tot en 
met 10 april worden alle kinderen in 
Nederland aangemoedigd boeken te lezen. 
Als de Leesweken voorbij zijn, start de 
Stemweek. Kinderen kunnen dan stemmen 
op hun favoriete boek van het voorgaande 
jaar, welke te vinden zijn op de tiplijst. Alle 
kinderen in Nederland van 6 tot en met 12 
jaar vormen samen de Kinderjury en 

bepalen met elkaar welk boek de 
belangrijkste publieksprijs voor 
kinderboeken in ontvangst mag 
nemen. De Kinderjury is de enige 
prijs voor kinderboeken die helemaal 
door kinderen zelf wordt bepaald. 
Wilt u ook met uw kind lezen en 
stemmen? Kijk op de tiplijsten welke 
boeken allemaal meedingen naar de 
prijs van de Kinderjury.  
 
Bezoek Rijksmuseum door groep 7A 
We gingen ons voorbereiden voor de 
reis; we moesten onze jassen aan 
doen, onze tassen pakken en gingen 
naar de bus. We moesten de bus in 
en de buschauffeur begon met 
rijden. We waren met twee klassen; 
de klas van juf Laurie en onze klas (de 
klas van juf Katja). Toen we waren 
aangekomen bij het Rijksmuseum 
gingen we naar binnen. We moesten 
onze jassen op een kar leggen die 
daarna weg werd gebracht door een 
medewerker van het museum. Toen 
kwam de gids die ons door het 
museum ging leiden. Als eerst 
vertelde hij ons de regels. Toen 
moesten we (heel) veel trappen 
oplopen en kwamen in een hal die 
leek op een kerk. Toen liepen we 
door allemaal kamertjes met 
schilderijen, beelden en artefacten. 
We kwamen toen bij een schilderij 
met allemaal VOC-schepen, en 
mochten een kaneelstokje eten. En 
even verder kwamen we bij de 
Nachtwacht, maar die was helaas in 
renovatie, maar er was wel een 
kleine replica. En toen kwamen we in 
een hal met allemaal inkepingen met 
schilderijen en beelden er in, en we 
liepen toen naar het Melkmeisje. Het 
waren opvallende kleuren voor de 
tijd waar het Melkmeisje in gemaakt 
werd. En als laatste kwamen we bij 
een schilderij van het ontbijt van een 
rijke man. We moesten een iets 
ervan natekenen en onze naam er in 
verstoppen. Toen moesten we heel 
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veel trappen aflopen, en we kregen nog een 
kaneelstokje. Toen moesten we weer terug 
naar de bus en gingen weer terug naar 
school.  
Marieke en Donny (7a) 
 
Cursus beeldhouwen bij groep 7A 
Maandag 7-2-22 gingen wij met onze klas 
beeldhouwen. Er was een 
kunstenares(Marijke) Kregen we ieder een 
speksteen en een grove veil En elk groepje 
kreeg een lege bak en ieder een placemat 
en wat kranten. En dan moesten wij er 
zacht vormpje uit maken wet ronde 
hoekjes. Als de steen goed zacht was 
mochten wij de steen in een bakje water 
doen. Toen werd hij helemaal anders van 
kleur. Dan moet je de steen onderwater 
schuren Toen gingen we hem afdrogen en 
insmeren met bijenwas. Dan is je steen 
klaar  
Quinn Remers (7a) 
 
ma-7-2-2022 gingen wij met onze klas 
beeldhouwen. Was er een kunstenares 
(Marijke) Toen Kregen We ieder een 
speksteen en een grove vijl. En elk groepje 
een lege bak en ieder een placemat en wat 
kranten. En dan moesten wij er een zacht 
vormpje uit halen met ronde hoekjes. 
Alleen met een grove vijl is dat lastig dus we 
kregen een schuurpapiertje. Daarna kregen 
we een minder grof schuurpapiertje. En 
toen kregen we een bak water en een nog 
minder grof. schuurpapiertje en als je hem 
in het water doet verandert hij van kleur en 
wordt hij helemaal glad. En toen droog 
maken en kregen we bijenwas en dat stonk 
heel erg. En een doekje en dan poetsen. Tot 
en met het helemaal weg was en dan waren 
we klaar. En natuurlijk opruimen en dat was 
de workshop. 
Quinn van Ven (7a) 
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Binnenkom rooster ouders 

 

Bosgouw 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2A x  x   

1-2B  x  x  

1-2C  x   x 

1-2D x  x   

      

3A X   X  

3B  X   X 

4A X   X  

4B  X   X 

      

5A   X X  

5B  X   X 

      

N1  X   X 

N2 X   X  

 
 
 
 

Met ingang van 28 februari 2022: 
vanaf 08:15 tot 08:25 mogen ouders op de groepsdag mee naar binnen, 

* om 08:25 gaan ze uiterlijk naar buiten 



 

* groepen 1-2 door de "kleuter in- , uitgang" 

* groepen 3-4 door de hoofd in- ,uitgang 

* groepen 5-6 en Neo door de zij-ingang 
vanaf 08:25 gaan de andere groepen naar binnen zodat iedereen om 

* 08:30 kan beginnen 
Bij leseinde 12:00, lesstart 13:15 en leseinde 15:15 blijven de ouders op het schoolplein wachten 

* totdat de groep naar buiten komt 

* ouders kunnen na afspraak om 15:15 naar binnen 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

6A      

6/7B      

7A      

8A      

8B      

voor de Uithof 
* geldt: 

ouders kunnen meelopen voor vragen enz. tot aan de buiten groepsdeur van 
* 08:20 tot 08:30 

* de lessen starten om 08:35 
Bij leseinde 12:05, lesstart 13:20 en leseinde 15:20 blijven de ouders op het schoolplein bij de fietsenstalling 

* wachten totdat de groep naar buiten komt 

* ouders kunnen op afspraak om 15:20 naar binnen 


