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9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

Vrij! 
 

13 april 
2e paasdag  

Vrij! 
 

24 april 
Koningsspelen 

 
27 april – 8 mei 

Meivakantie  
 

21,22 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 

29 mei 
Lesvrije middag 

Leerlingen 
middag vrij 

 
1 juni 

2e pinksterdag 
Vrij! 

 
12 juni 

Schoolreisje 
groep 3 t/m 7 

 
15 juni 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
17 juni 

Meesters- en 
juffendag  

 
19 juni 

Rapport 2 mee  
 
  

 
Deze week een vervroegd Flierefluiternieuws in 
verband met de vernieuwde Ouderportaal app.  
 

 
Ouderportaal app vernieuwd! 
In het weekend van 14 maart wordt de nieuwe 
Ouderportaal app gelanceerd met naast een volledig 
vernieuwde vormgeving en vele optimalisaties ook 
nieuwe handige functionaliteiten. 
Dat betekent concreet dat ouders en leerkrachten 
vanaf vrijdagmiddag 13 maart  16:00 uur de oude 
versie van de app niet meer kunnen gebruiken zonder 
dat de Ouderportaal app eerst geüpdate wordt. 

 Alle Ouderportaal gebruikers (ouders en 
leerkrachten) krijgen deze nieuwe 
versie kosteloos middels een update. 
De nieuwe Ouderportaal App ondersteunt 
toestellen vanaf iOS 9+ en Android 
4.4+ (vergelijkbaar met de huidige versie van 
de app)   

 De nieuwe app wordt in de loop van komend 
weekend van 14 en 15 maart beschikbaar voor 
download in de app stores. Wanneer precies is 
afhankelijk van de betreffende appstore, daar 
hebben wij helaas geen grip op.   

 Let op: De Ouderportaal webportal is in het 
weekend 14 en 15 maart  wel bereikbaar 
(webportal ouders: ouders.basisonline.nl  De 
inloggegevens hiervoor zijn gelijk aan die van 
de app). 

 Mocht inloggen op de nieuwe app niet lukken, 
dan eerst inloggen op de webportal versie van 
het Ouderportaal. De inloggegevens van app 
en webportal zijn namelijk gelijk aan elkaar. Op 
dat scherm vind je ook de wachtwoord-
vergeten optie. 

Wij hopen dat U  net zo enthousiast gaat zijn over de 
nieuwe Ouderportaal app als wij dat zijn!  
Team BasisOnline 
 

 
 
 

 
Optreden leerorkest groep 7 
Op woensdag 18 maart treedt 
het leerorkest op! 
De leerlingen van de groepen 7 
hebben les gehad op een 
muziekinstrument en  
hebben ook thuis met hetzelfde 
instrument kunnen oefenen. 
Op woensdag 18 maart treden 
zij op van 11.00 tot 12.00 uur op 
locatie de Uithof. 
Ook de leerlingen van de 
Bosgouw komen naar de Uithof 
om op te treden. 
Komt u kijken naar dit 
bijzondere optreden? 
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