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Terugblik op het schooljaar & een fijne vakantie! 
Beste ouders/ verzorgers, 
Op de laatste schooldag is het tijd om even terug te 
blikken op de afgelopen weken. Wat was het een 
enerverend schooljaar. De wereld om ons heen is 
behoorlijk veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor 
ons onderwijs. De leerlingen hebben zes weken 
fulltime thuis onderwijs gevolgd. Het heeft enorme 
impact gehad op de gezinnen. De leerkrachten gaven 
vanuit huis les en moesten dat rondom hun gezin 
organiseren. Van ouders werd noodgedwongen 
verwacht dat ze hun kinderen les gaven en moesten 
daarnaast ook werken. We willen jullie nogmaals 
bedanken voor jullie inspanningen. 
Na de meivakantie stapten we over naar parttime 
onderwijs op school en daar waren de leerlingen echt 
aan toe. Wat was het fijn om weer reuring om ons 
heen te hebben. Doordat de leerlingen weer naar 
school mochten konden we weer een beetje ons 
normale leven oppakken. Er waren wel beperkingen 
zoals ouders die niet de school in mochten, uitjes die 
werden afgezegd heel wat keren onze handen wassen 
en de boel om ons heen schoonmaken. We zijn 
inmiddels gewend geraakt aan het idee dat corona 
onze levens beïnvloed en we hebben nieuwe patronen 
aangeleerd. Voor velen zal dan ook de zomervakantie 
in eigen land worden gevierd. We wensen al onze 
ouders, leerlingen en het onderwijspersoneel een 
welverdiende vakantie toe. 

 
Halen en brengen van de leerlingen 
De leerlingen op de Bosgouw worden bij het hek 
overgedragen en dat zal na de zomervakantie 
waarschijnlijk nog steeds zo blijven.  
Dit zelfde geldt ook voor de Uithof, de leerlingen 
blijven door de groepsingang naar binnen komen en 
ouders blijven bij de parkeerplaats of langs het 
fietspad. Mocht er verandering komen in deze situatie, 
dan informeren wij u daarover in de week vóór het 
nieuwe schooljaar. 

 
Afscheid groep 8  
De afsluiting van groep 8 dit jaar 
was bijzonder, maar niet minder 
gezellig dan voorgaande jaren. 
Geen kamp of musical, maar een 
feestelijke uitreiking van 
certificaten en een eindfilm. De 
certificaten werden vorige week 
al uitgedeeld, maar de 
afscheidsavond van groep 8 was 
dinsdag. De leerlingen hebben 
dinsdagavond in de klas een film 
gekeken en hun eigen eindfilm. 
Daarnaast is er verstoppertje in 
het donker gespeeld en werden 
er pizza’s gegeten. Kortom: een 
gezellige avond!  
Woensdagochtend zijn alle 
leerlingen van groep 8 na het 
eten van een ijsje uit de school 
gegaan via de glijbaan en zijn ze 
door hun schoolgenootjes, 
leerkrachten, directie en IB’ers 
uitgezwaaid. We wensen de 
leerlingen van groep 8 veel 
succes in het vervolg van hun 
schoolcarrière! 
 

 
Afscheid meester Olivier  
‘Net zoals de groep 8 leerlingen 
ben ook ik een schoolverlater. Ik 
kwam vier jaar geleden binnen 
als stagiaire en ik heb hier dus 
veel geleerd. De collega’s zijn 
behulpzaam en ik heb daar als 
startende leerkracht ook veel 
van geleerd.  
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Ik kijk met plezier terug naar de ontwikkelingen die ik 
als leerkracht op de Flierefluiter heb doorgemaakt. Ik 
heb de Flierefluiter als een school ervaren waarbij de 
leerlingen vriendelijk zijn en de ouders behulpzaam. Ik 
wil iedereen dan ook bedanken voor deze mooie tijd. 
Fijne vakantie en veel succes in de komende jaren! 
Groet, meester Olivier.’ 
 

 
Afscheid meester Danilo   
‘Ik heb een hele fijne tijd gehad op de Flierefluiter! Ik 
wil alle kinderen, ouders en collega's bedanken voor 
het leuke schooljaar. Ik heb erg genoten van het 
werken met de thema's van VierKeerWijzer.  
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst!  
Groetjes, meester Danilo.’ 
 

  
IJsje van de Ouderraad 
Tijdens de feestochtend én het afscheid van groep 8 
hebben alle leerlingen van de school een lekker ijsje 
van de Mariola gekregen. De Ouderraad heeft dit voor 
ons mogelijk gemaakt en we willen hen daar dan ook 
hartelijk voor bedanken! 
Naast het lekkere ijsje heeft de Ouderraad nog veel 
meer voor ons mogelijk gemaakt dit schooljaar. Ook 
daar zijn wij hen erg dankbaar voor!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Start bouw aan de Uithof 
Bun Holding gaat vanaf volgende 
week beginnen met de bouw 
van appartementen aan de 
Uithof. De ingang van de 
bouwplaats is net na de 
rotonde. De bouwer houdt 
rekening met de aanvangstijden 
van de school maar of ook elke 
chauffeur dat doet? Houd dus 
rekening met een blokkade.  
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