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9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

Vrij! 
 

13 april 
2e paasdag  

Vrij! 
 

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  
 
  

 
 

 
Spannende tijd  
Het is een spannende tijd. Het Coronavirus houdt 
heel de wereld in zijn greep. Zondagavond werd u 
geïnformeerd over de scholen die dichtgaan tot 6 
april. De leerkrachten van De Flierefluiter zijn op 
maandag 16 maart bij elkaar gekomen om 
lespakketten samen te stellen voor de leerlingen. 
Ik wil mijn waardering uitspreken naar mijn 
collega’s hoe zij in deze hectische en spannende 
tijd dat voor elkaar hebben gekregen.  
 
Leerstof en leerkrachten  
Er wordt veel digitale leerstof, aan groepen waar 
mogelijk, aangeboden. De programma’s zijn vaak 
adaptief en de leerlingen kunnen op hun eigen 
niveau leren. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
lespakketten op te halen. De lesstof die geboden 
wordt is voornamelijk herhalende en verdiepende 
stof. Hiermee willen we de druk bij ouders 
weghalen door geen stof te bieden waar 
leerlingen nieuwe instructies voor nodig hebben. 
Ook willen we dat ieder kind de mogelijkheid krijgt 
om nieuwe stof zo goed mogelijk eigen te maken 
door instructies te krijgen van de eigen leerkracht. 
We zullen dan ook verder gaan met nieuwe 
leerstof zodra de scholen weer mogen starten. 
Mocht deze periode langer worden dan nu 
gedacht wordt, dan zullen wij ons opnieuw over 
de invulling van het thuismateriaal buigen.  
 
Dagelijks zijn de leerkrachten te benaderen om 
vragen te beantwoorden van ouders en leerlingen. 
Ouderportal was deze week vaak overbelast en de 
leerkrachten hebben op die momenten 
telefonisch contact gehad of via hun schoolmail. 
De meeste leerkrachten werken op dit moment 
thuis, zodat ook zij zo min mogelijk 
contactmomenten hebben. 

 

 
Opvang van leerlingen 
Afgelopen week zijn er 
leerlingen opgevangen van 
ouders die een vitaal beroep 
uitoefenen. Met die kleine 
groepjes kinderen proberen 
we er een zo productief, maar 
ook gezellig mogelijke dag 
van te maken.  
Ook komende week is er 
opvang mogelijk. We willen 
de ouders vragen om via 
info@flierefluiter.asg.nl  of 
directie@flierefluiter.asg.nl te 
reageren. Wij vragen u de 
naam(namen) van uw 
kind(eren) en de groep 
daarbij te vermelden.  
 
We willen alle ouders 
bedanken voor het begrip dat 
er is voor de ontstane 
situatie. Namens ons hele 
team wensen we jullie sterkte 
in de komende periode en dat 
iedereen gezond blijft. Laten 
we hopen dat we elkaar op 6 
april weer onder normale 
omstandigheden mogen 
ontmoeten. 
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