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t/m 28 april 
School gesloten 

 
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  
 
  

 

 
Lieve kinderen, wij missen jullie! 

Bijlage  
In de bijlage van dit flierefluiternieuws vindt u een 
brief van onze directie. 

 

 
Nieuwsbrief Online leesbevordering 
In de tweede bijlage van dit Flierefluiternieuws vindt u 
de ‘nieuwsbrief online leesbevordering’.  
In deze nieuwsbrief staan gratis apps en websites met 
vooral veel voorleesfilmpjes. Ook is er een link naar de 
Online Bibliotheek waar je luisterboeken en e-books 
kunt lenen. Verder kan iedereen een kijkje nemen in 
de virtuele bibliotheek! 
Bekijk de bijlage goed voor verschillende leuke leestips 
en ideeën.  
 

 
Sportideeën in de boekenkast 

Lieve sportieve leerlingen,  

In de boekenkast op ons Ouderportaal kunnen 

jullie leuke sportoefeningen vinden. 

Er zijn opdrachten voor groep 1 t/m 4 en 

opdrachten  voor groep 5 t/m 8.  

Er staan ook leuke sportspellen op, zoals 

ganzenbord en monopolie. 

Neem een kijkje in de boekenkast en beweeg 

lekker mee. Veel plezier! 

Groetjes, meester Theo 

 
Wees lief voor elkaar 
De afgelopen weken én de 
komende weken zijn de 
leerkrachten bezig met contact 
op afstand. Niet alleen met de 
kinderen, maar ook met de 
ouders.  
Bij de meeste gezinnen lukt het 
om alle figuurlijke ballen hoog te 
houden. Er zijn echter ook 
gezinnen waarin dit lastiger 
gaat.  Wij willen onze steun 
uitspreken voor allen die nu 
thuis zitten, en vooral voor 
degenen die het daar op dit 
moment extra moeilijk mee 
hebben, om wat voor reden dan 
ook. 
Er wordt door ouders onderling 
veel met elkaar gedeeld. Wat 
fijn en gezellig kan zijn, maar 
ook confronterend voor 
degenen bij wie het niet 
makkelijk gaat. Het ontvangen 
van foto’s van andere kinderen 
bij wie het werken en leren 
ontzettend goed gaat, kan lastig 
zijn voor een ouder waarbij dit 
thuis niet het geval is. Wij 
vragen u dan ook goed na te 
denken wat u met anderen deelt 
en met wie u dat deelt. 
Samen houden we het hoofd 
boven water! 
 
Natuurlijk mag u altijd foto’s 
sturen naar de leerkracht van 
uw kind om te delen waar u en 
uw kind trots op zijn. De 
leerkrachten vinden het fijn om 
op die manier de kinderen toch 
te kunnen ‘zien’.  
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Directie 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het lag al wel in de lijn der verwachtingen, maar sinds de persconferentie van dinsdagavond 
19:00 uur is het ook definitief. Het hoge woord is eruit, de scholen blijven in ieder geval dicht tot na 
de meivakantie. Op 31 maart ontvingen de ouders hierover een brief van ons bestuur ASG. 
Laat ik vooropstellen dat ik, alsmede de rest van ons team, begrip en het diepste respect heb voor 
u. Wij doen ons uiterste best om goed 'onderwijs op afstand' te bieden. Wij willen dat dit onderwijs u 
zo min mogelijk tijd en energie kost, maar de situatie vraagt natuurlijk erg veel van u. Daar zijn wij 
ons bewust van. Deze situatie vraagt veel van ieders geduld en aanpassingsvermogen, zo ook van 
onze medewerkers. En ik kan het niet vaak genoeg benoemen, want wat ben ik trots op ze! Door 
deze vreemde en nieuwe situatie is de werkdruk enkel toegenomen. Van ‘s ochtends vroeg tot laat in 
de middag staan zij voor u en de kinderen klaar. Niet omdat we dat moeten, maar omdat we dat 
voor de kinderen van De Flierefluiter willen. Ik heb dan ook de volle overtuiging dat we er de 
aankomende weken samen gaan komen. 
 
De afgelopen week is er binnen de Flierefluiter gewerkt aan uniformiteit. Vanaf 7 april werken alle 
groepen met Google Classroom. Er komen voor Google Classroom leerlingaccounts voor de groepen 
3 t/m 8 vanuit school. Sommige groepen werken nu met gmailaccounts van de leerlingen. Zodra de 
leerlingaccounts vrijgegeven worden door ASG ICT-afdeling dan krijgt u daar een bericht over via de 
leerkracht. De leerkrachten gaan het gewone lesprogramma weer volgen voor rekenen, spelling en 
taal. Er staan verplichte taken op het rooster voor de vakken rekenen, spelling en taal. Hier worden 
instructies aangekoppeld, waar nodig. De andere opdrachten kunnen de leerlingen verspreid over de 
week maken. 
De leerkrachten gaan instructies geven d.m.v. opgenomen instructiefilmpjes die ze in Google 
classroom wegzetten. De instructiefilmpjes worden van tevoren opgenomen.  
We hebben het er ook over gehad hoe vaak de leerkracht contact met de leerlingen heeft. De 
leerkracht geeft op een lesdag 2 of 3 keer een tijdsslot aan (tussen 08.30 uur en 12.00 uur én tussen 
13.00 uur en 15.00 uur) dat zij live bereikbaar zijn voor de leerlingen via Google Hangouts Meet óf via 
Classroom.  
De leerkracht heeft contact met de leerlingen en/of ouders over de gemaakte leerstof. De leerkracht 
spreekt met de leerlingen af hoe ze het werk nakijken. Er zijn ook groepen die de werkschriftjes 
hebben meegekregen, zodat er in de schriftjes gewerkt kan worden. 
 
De nieuwe manier van werken is voor iedereen wennen en er komt veel nieuwe informatie over de 
verschillende programma’s op de leerkrachten af. Om die reden is er een team Onderwijs op 
AFSTAND opgericht. Het team boog zich deze week over zaken als het inventariseren of iedere 
leerkracht vanuit huis kan werken, welke leerlingen geen device hebben en hebben daar oplossingen 
voor gezocht. Daarnaast zijn leerkrachten ingelicht over de nieuwe werkwijze, de verplichte leerstof 
vanuit het aanbod rekenen, taal en spelling en hoe we ouders informeren. Binnen de school hebben 
we aan iedere leerkracht een ICT-buddy gekoppeld. Zodat de lijntjes kort zijn als de leerkracht vragen 
heeft over het gebruik van de digitale systemen. 
 
In de eerste week zullen we vast tegen zaken gaan aanlopen en hier en daar moeten bijstellen. 
Binnen een school is het normaal dat we 1,5 tot 2 jaar doen over het oriënteren op een nieuwe 
methode of werkwijze en het implementeren van de werkwijze. Nu doen we dat binnen een zeer 
korte tijd. Ik vraag dan ook begrip voor eventuele aanloopproblemen. Samenwerking staat bij de 
Flierefluiter in een hoog vaandel. Laten we begripvol zijn en samen sterk. 
 
Groet, Madelon en Lex 



 

 

 

Online bibliotheek 

Via de Online Bibliotheek kun je deze (en nog veel 
meer) super leuke boeken gratis lezen of 
beluisteren. Je moet je wel eerst registreren met je 
bibliotheeklidmaatschap. Lees hier hoe je je kunt 
registreren om e-books te downloaden. Lees hier 
hoe je luisterboeken downloadt. 

De Voorleeshoek  

Het is belangrijk om elke dag voor te lezen of zelf te 
lezen.  Het is goed voor de taalontwikkeling, 
woordenschat en het taalgevoel. Hoe eerder je 
begint met voorlezen, des te beter het is. 

Op de Voorleeshoek staan meer dan 200 
voorleesfilmpjes! Vanwege het coronavirus is 
toegang tot de voorleesfilmpjes tijdelijk gratis. 

Bereslim 

Op Bereslim worden prentenboeken (3-6 jaar) in 
het Nederlands voorgelezen. De 
illustraties/pagina’s verschijnen op je scherm en je 
hoort een vertelstem. Je kunt je registreren met je 
bibliotheeklidmaatschap. 

Vanwege het coronavirus kun je nu zonder 
bibliotheeklidmaatschap inloggen met:  
 
Gebruikersnaam: bereslim100943 
Wachtwoord: Bieb2020 

 Online leesbevordering 

Voor alle kinderen die nu thuiszitten, hebben de 
leesconsulenten van de nieuwe bibliotheek 
superleuke apps en websites verzameld, zodat 
iedereen ook thuis lekker kan lezen. Kijk maar snel 
verder bij de tips voor voorleesfilmpjes, 
luisterboeken en e-books.  

Veel lees- en luisterplezier! 

  

   

 

 

  

https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-lid-worden.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://devoorleeshoek.nl/
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/
https://www.bereslim.nl/


 

` 

  Wepboek 

Het Kinderopvangfonds heeft een serie 
geanimeerde prentenboeken gemaakt: de 
WePboeken. Deze WePboeken stimuleren de 
taalontwikkeling bij peuters door gebruik te maken 
van woorden, beelden, geluiden en de 
mogelijkheden van multimedia bij de verwerking. 
 

Boekpakket 

Digitale (prenten)boeken, kijkboeken en AVI-
boeken (2-8 jaar) in het Nederlands voorgelezen. 
De illustraties/pagina’s verschijnen op je scherm 
en je hoort een vertelstem. Super leuk: je kunt zelf 
‘de bladzijden omslaan’.  
 

 Huisarrest 

Bij huisarrest zie je elke dag een spannend verhaal 
(in tien delen) geschreven en voorgelezen door 
kinderboekenschrijvers. Over kinderen die verplicht 
thuis moeten blijven vanwege een virus.   

Virtuele bibliotheek 

In de  virtuele bibliotheek vind je leuke online 
activiteiten met veel lees en doe-tips. 

  

Schooltv.nl – voorlezen 

Filmpjes van voorgelezen prentenboek- verhalen 
uit kinderprogramma’s, zoals Sesamstraat, Het 
Zandkasteel, Koekeloere. Je kunt zoeken op thema, 
leeftijd en kinderprogramma. 

Bol.com – elke werkdag vier nieuwe 
voorgelezen boeken 

Op de website van bol.com worden elke werkdag 
vier (prenten)boeken (2-8 jaar) voorgelezen. Even 
scrollen naar ‘De vier voorleesvideo’s van vandaag’. 

Yoleo 

Lekker zelf online lezen (8-12 jaar) in ‘hybride 
boeken’ (tekst en audio en meeleescursor). 
Registreren met je bibliotheeklidmaatschap. 

Meester Jaap - Jacques Vriens 

Schrijver Jaap Vriens leest zelf zijn verhalen voor uit 
Meester Jaap, een wel heel bijzondere 
schoolmeester, bij wie het nooit saai is in de klas. 

Peter en de wolf en meer muziek 

Prachtige verhalen, zoals Peter en de Wolf, op de 
muziek van het Concertgebouw Orkest. Met leuke 
spelletjes, weetjes en feitjes over muziek en 
instrumenten. Plus lesbrieven en 
huiswerkopdrachten. 

Langaroo 

Gezellig samen kletsen in je moedertaal kan met 
langaroo.org. In het Engels, Pools, Turks, Arabisch, 
Nederlands, tussendoor kun je switchen tussen de 
talen. 

 

 

 

https://www.wepboek.nl/
https://www.boekpakket.nl/
https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/de-virtuele-bieb.html
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=trefwoord:voorlezen
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisblijvertjes
https://yoleo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WTxqOxXJU48&list=PLeByU24XGeyaMpnf2GmrhDxfD3cXzo1Zw
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/kids-1
https://www.langaroo.org/

