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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het was weer een week vol activiteiten. De 
8e groepers hadden hun eindtoets 
basisonderwijs (IEP)  en er waren 
Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 4 
Dankzij het mooie weer was dit een enorm 
succes. Dank aan alle stagiaires die mee 
geholpen hebben. 
De komende 2 weken gaan we genieten van 
onze meivakantie en wij wensen u heel veel 
plezier , mooi weer en leuke dagen met uw 
gezin. 
Direct na de meivakantie komt de 
schoolfotograaf de jaarlijkse foto’s maken 
(zie hieronder). 
 

Studiedag 12 april 
Het thema van de studiedag van 12 april 
was Burgerschap. 
Nadat in 2005 Burgerschap 
geïntroduceerd was in het 
basisonderwijs had het zijn 
weggevonden in allerlei activiteiten op 
de scholen. Elke school had daarvoor 
zijn eigen invulling.  
In 2019 is besloten om daar een 
doorgaande lijn PO -> VO aan te 
koppelen, dus burgerschap voor alle 
leerlingen van 4 t/m 18 jaar. In 2022 
moeten alle basisscholen zich gaan 
heroriënteren op de inhoud van de 
lessen Burgerschap. 
Op onze school gaan we ons richten op 
die doorgaande lijn en moeten we 
vaststellen welke onderdelen en 
onderwerpen er in alle  jaargroepen 
worden aangeboden. We starten met de 
burgerschapslessen uit onze methode 
Kwink. Kwink heeft voor alle groepen 
een 10tal lessen ontwikkeld die alle 
onderdelen en onderwerpen van 
Burgerschap omvatten. 
 

 
 
 
De eerste lessen zullen in 
 “de week van het Burgerschap” 
 ( 16 mei) in alle groepen worden 
gegeven. 
 
ICTontwikkelingen. 
De groepen 4 hebben vanaf nu ook 
hun eigen Chromebook kast. Voor 
elke leerling is nu een Chromebook 
beschikbaar. De Chromebooks 
worden gebruikt voor extra digitale 
oefeningen voor rekenen, taal 
wereldoriëntatie. Dit is dus een  
aanvulling op de reguliere lessen. 
Leerlingen kunnen op maat werken 
bij verschillende vakken.  
Dit is  met veel enthousiasme is 
ontvangen door de kinderen en we 
zijn  blij  dat we hen deze 
vaardigheden kunnen aanleren.  
 
Schoolfotograaf 
Maandagochtend  9 mei  portret en 
groepsfoto leerlingen van de 
Bosgouw, woensdagochtend 11 mei 
portret en groepsfoto  leerlingen van 
de Uithof. 
Broer / zus foto aanmelden 
Woensdag 11 mei van 12.30 tot 
14.00 uur broer/zus foto’s. Een  
intekenlijst hangt maandag 9 mei op 
de gang bij de administratie op de 
Bosgouw en bij de IB kamer op de 
Uithof 
 
Groep 6A naar Batavialand 
Gisteren is groep 6A naar Batavia 
geweest in Lelystad. De hele klas was 
blij om op excursie te gaan. We 
waren naar Batavialand, de hele 
donderdag. Joepie! We zijn gebracht 
door een paar ouders in de auto, 
omdat we in groepjes waren. Alle 
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kinderen vonden het leuk. En iedereen 
genoot ervan. Groetjes groep 6a  
 
Neo 2 workshop reanimeren 
Vandaag hebben wij een workshop gehad 
waarin we gingen leren hoe we moeten 
reanimeren. Wij vonden het erg leuk en 
leerzaam. We wisten al een beetje hoe het 
moest maar nu hebben we het echt goed 
geleerd. We hebben ook geleerd hoe en 
wanneer we nou echt moesten reanimeren 
en hoe en wanneer niet. We hebben ook 
geleerd hoe we een defibrillator moeten 
gebruiken. Dat was wel leuk en makkelijk te 
begrijpen en dat is best handig. 
Door: Carmen en Sanne V uit Neo 2 

 
 
Van de ouderraad: 
Lieve ouders,  

Het is zover het jubileum komt eraan 🎊🎈 

We vieren het 40 jarig bestaan in de week 
van 23 mei op de maandag, dinsdag en 
woensdag. 
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van ons jubileumjaar, maar wij hebben uw 
hulp nodig. 
Wij zoeken een ouder met een busje  
die op vrijdag 20 mei en op woensdag 25 
mei voor ons springkussens wil ophalen en 
weg brengen.  
Heeft u een busje hebben en kunt u op een 
van deze datums of misschien wel beide 
datums,  neem dan aub contact op met de 
ouderraad.  or@flierefluiter.asg.nl 
Voor dinsdag 24 mei zoekt meester Theo 
hulpouders die hem helpen op de Bosgouw 

met het begeleiden van kinderen op 
de springkussens.  
Lijkt u dit leuk en bent u  24 mei 
beschikbaar , geef dit door via 
info@flierefluiter.asg.nl  
 
Ouderbijdrage 
Mocht u nog niet de ouderbijdrage 
hebben overgemaakt dan kunt u dit 
nu nog doen voor dit schooljaar op 
rekeningnummer NL34 INGB 
0008716410 t.n.v. ASG inz. OR 
Flierefluiter  
onder vermelding van de voor en 
achternaam van uw kind en de groep 
waar hij/zij in zit.  
 
 
We gaan weer op schoolreis ☺ 

 
De groepen 3 t/m 7 gaan na twee 
jaar zonder uitstapjes, eindelijk weer 
op schoolreisje! 
Het schoolreisje voor de groepen  
groepen 3,4 en neo1 is op maandag 
27 juni.  
Het schoolreisje voor de groepen 5-
6-7 en Neo 2 groep 7 is op vrijdag 8 
juli. 
 
Waar de groepen naartoe gaan 
houden we nog even als een 
verassing.  
De kosten voor het schoolreisje zijn 
€27,50 en kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnummer 
NL71INGB0001907896 onder 
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vermelding van de voor- en achternaam en 
de groep van de leerling(en). 
De groepen 1/2 gaan begin van het nieuwe 
schooljaar weer op schoolreisje. Mocht u 
ook deze kosten alvast willen overmaken, 
dan kunt u bovenstaande gegevens 
gebruiken.  
 
Ouders waarvoor het betalen van het 
schoolreisje een financiële zorg oplevert, 
mogen samen met juf Karin kijken naar een 
passende oplossing.  
 
Sommige ouders hebben 2 jaar geleden een 
bedrag overgemaakt t.b.v. het schoolreisje 
2020. Dit schoolreisje is toentertijd niet 
doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen. 
Indien dit voor u geldt verzoeken wij u om 
een mailtje te sturen naar 
info@flierefluiter.asg.nl . Graag in het 
mailtje vermelden voor welke kinderen er 
toen betaald is. Juf Karin zal daarna deze 
betaling bevestigen en doorgeven hoeveel 
er nog eventueel bijbetaald moet worden. 
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