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Fijne start  
De school is weer gevuld met leerlingen die 
goed zijn uitgerust en fris aan dit schooljaar 
zijn begonnen.  
  

 
Informatieavond 
De informatie op De Flierefluiter staat in 
het teken van informeren over het wel 
en wezen in de groep van uw 
zoon/dochter en onze mooie school. 
Hoe zijn onze gebruiken, wat kan u van 
ons verwachten en misschien wat wij 
van u verwachten. Het is niet een 
bespreking over individuele leerlingen.  
Daarvoor zijn de omkeergesprekken.   
Dit schooljaar is er een fysieke 
informatieavond en wel op dinsdag 13 
september a.s..  
Deze zullen we weer in twee rondes 
houden.  
1e ronde 18:30 - 19:15 uur 
2 ronde 19:30 uur - 20:15 uur 
 

 
Omkeergesprekken 
In week 19 starten we met de 
omkeergesprekken. Ze staan gepland op 
dinsdag 20, woensdag 21 en de 
donderdag 22 september. De 

gesprekken zullen fysiek 
plaatsvinden. We blijven rekening 
houden met de 
coronamaatregelen zoals 1,5 
meter afstand houden en goed 
ventileren. De ouders op de 
Uithof kunnen via de achterdeur 
van het lokaal naar binnen. Op de 
Bosgouw is er voldoende ruimte 
om genoeg afstand van elkaar te 
houden. We kijken er naar uit om 
de ouders te spreken en beide 
ouders zijn welkom. 
In het kader van 
ouderbetrokkenheid stellen we 
ouders vanaf groep 4 in de 
gelegenheid zelf te beslissen of ze 
hun kind meenemen naar het 
gesprek, dit is geen 
verplichting.  De ouder mag zelf 
inschatten of de leerling mee kan 
komen. Dit is wellicht afhankelijk 
van de gespreksinhoud.  
 

De leerkrachten van de  groepen 
1-2 nodigen de ouders zelf uit 
voor een gesprek, dit gaat niet via 
de intekenlijst. Zij nemen ruimer 
de tijd om de ouders te spreken. 
Deze periode loopt tot de 
herfstvakantie. 
 
Op woensdag 12 september om 
15.00 uur zetten we de 
intekenlijst in ouderportal open 
om in te schrijven voor een 
gesprek. Mocht u corona 
gerelateerde klachten hebben dan 
vragen we u om het omkeer 
gesprek te verplaatsen. 
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Schaduw talentenlab (ST) 
Het schaduw talentenlab dat wij op De 
Flierefluiter organiseren is een extra 
leermoment buiten de eigen groep voor 
leerlingen die niet voldoende hebben 
aan de verrijking en verdieping in eigen 
groep.  
Deze leerlingen hebben deze verrijking 
nodig om beter aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoefte.   
Het schaduw talentenlab zal vanaf 14 
september weer starten, de informatie 
over deze start zal via de 
groepsleerkracht worden 
gecommuniceerd. 
  

Het schaduw talentenlab is dit 
schooljaar op de woensdagochtend. 
Hierdoor kunnen  de leerlingen van de 
groepen 4 t/m 8 deelnemen.  
deelnemen. minder tijd om alle groepen 
les te kunnen geven. Daarom is ervoor 
gekozen om het talentenlab voor de 
kleuters te laten vervallen.  
 
Voor de groepen 3 begint het 
talentenlab na de M cito. Groep 8 stopt, 
net als dit jaar, als de IEP is geweest. 
 

Estafette 

 
We hebben voor de leerlingen in de 
groepen 4 t/m 6 een nieuwe technisch 
leesmethode aangeschaft. De leerlingen 

zijn daar deze week al goed mee 
begonnen.  
 
Corona 
Het nieuwe schooljaar is 
begonnen, maar corona is helaas 
nog niet verdwenen. Ook dit 
schooljaar moeten wij rekening 
houden met maatregelen. De 
overheid heeft de regels en 
maatregelen aangepast. Om 
zoveel mogelijk sluiting van 
scholen en het onderbreken van 
onderwijs te voorkomen. 
 
Tweemaal per week testen is 
komen te vervallen. Bij klachten 
of als er contact is geweest met 
iemand met corona, doen 
leerlingen en medewerkers wel 
een zelftest. Iedereen met een 
negatieve testuitslag mag naar 
school komen. Bij een positieve 
uitslag hoeft er geen test bij de 
GGD gedaan te worden.  
 
Wij blijven u vanzelfsprekend 
informeren als er sprake is van 
een besmetting in de groep van 
uw kind.  
 
Quarantaine  
Is een leerling in contact geweest 
met iemand die corona heeft dan 
hoeft de leerling niet meer in 
quarantaine. Krijg je klachten die 
passen bij corona doe dan meteen 
een test.  
 
In isolatie  
Bij een positieve testuitslag ben je 
een aantal dagen besmettelijk, 
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ook als je geen klachten hebt. Ga 
daarom in isolatie. Je mag weer naar je 
school als je niet meer besmettelijk 
bent, dat wil zeggen 5 dagen – 24 uur 
lang volledig klachtenvrij. Dag 0 is de 
dag waarop de klachten begonnen.  
Heb je klachten, blijf dan thuis en doe 
een zelftest. Bij een positieve uitslag van 
de zelftest ga je in isolatie. Als je weet 
dat je corona hebt, informeer dan 
meteen de leerkracht. 
 
Fijn weekend,  
 
Team De Flierefluiter  
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