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Studenten  
Deze week en komende week starten de 
studenten van de Pabo. Paul, Daniël, Sufiya, 
Dewi en Monique zijn de toekomstige 
leerkrachten en we zijn ontzettend blij dat 
we ze mogen begeleiden en ze mogen laten 
zien hoe afwisselend onze baan is. Want elk 
jaar is anders, een nieuwe groep met een 
eigen verhaal. Als leerkracht ben je een 
manager, coach, inspirator en motivator. 
Daarnaast maak je onderdeel uit van een 
team. We hopen dat ze een fijne en 
leerzame tijd bij ons hebben. 
 

 
NPO-gelden 
Deze week is Intraverte gestart met de 
training in de groepen 6 t/m 8. Tijdens de 
training stond centraal: optimaal onderling 
vertrouwen, waardering voor elkaars 
verschillen, ruimte om zichzelf te laten zien 
en ruimte om te groeien.  
 

 
Een groep in quarantaine vanwege Corona 
Afgelopen maandag hebben we groep 7a 
naar huis moeten sturen omdat er 
leerlingen een positieve uitslag hadden. Er 
zijn ook symptomen genoemd als hoofdpijn 
en niet lekker voelen. Bij een negatieve 
uitslag van een coronatest (GGD-test) 
mogen de kinderen weer naar school. 
Twijfel je of een kind in quarantaine moet 
dan kun je de quarantainecheck doen 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ 
 

 
Ouderparticipatie en 
Ouderbetrokkenheid 
Afgelopen week is de 
Klankbordgroep Ouders bij elkaar 
geweest. Dit en de eerdere 
vergadering met de leerkrachten 
heeft in totaal tot 6 
invoeringsvoorstellen aan de 
schooldirectie geleid. Inhoudelijk kan 
ik hier nog niet op ingaan; tijdens de 
eerstvolgende studiedag zal over een 
aantal voorstellen een ei worden 
gelegd en verder is het aan de 
directie wat er na de herfstvakantie 
zal worden ingevoerd. Op het 
moment dat er duidelijkheid is bent 

u de eerste die het hoort.😉 
Terugkomend punt tijdens onze 
vergaderingen is de vraag hoe we 
zoveel mogelijk ouders kunnen 
bereiken en ook betrokken kunnen 
krijgen bij de school en alles wat 
daarin speelt. Zeker omdat de 
afstand nu best groot is, is het slaan 
van een brug een grote klus ! 
Mochten er suggesties/ideeën zijn 
wat er moet gebeuren om 
bijvoorbeeld uzelf weer betrokken te 
laten worden dan hoor ik dat graag. 
Voor alle duidelijkheid: we doen dit 
voor onze kinderen ! Alleen in 
gezamenlijkheid tussen school en 
ouders halen we het beste uit ze en 
hebben zij een fijne schooltijd. 
Mail mij gerust op 
dick.katgert@upcmail.nl Alle mails 
zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk 
behandeld worden. 
Tot volgende week, 
Dick Katgert. 
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Berichtje van de Ouderraad 
Beste ouders, hier een berichtje van de 
ouderraad. Wij zijn Danielle, Jenneke en 
Sietske en momenteel vormen wij met ons 
drieën de ouderraad. Voor alle nieuwe 
ouders/verzorgers op school en ook voor 
degenen voor wie het misschien weer een 
beetje is weggezakt willen we even kort 
vertellen wat de ouderraad doet.  
Als ouderraad zorgen we voor de leuke 
dingen voor de kinderen op school die 
buiten het echte lesprogramma omgaan. 
Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, kerst, 
het lente-ontbijt, de avondvierdaagse, het 
eindeest voor groep 8 en dit jaar als het 
goed is ook het lustrumfeest. Ook zorgen 
we voor zaken die voor u als ouders 
waarschijnlijk minder goed zichtbaar zijn 
zoals het buitenspeelgoed voor alle klassen, 
nieuwe boeken tijdens de 
Kinderboekenweek, een attentie voor 
leerkrachten die een kindje krijgen of 
bijvoorbeeld 25-jaar in het vak zitten, een 
ijsje voor de leerlingen tijdens een excursie, 
stormbanen en luchtkussens tijdens de 
juffen- en meestersdag enz.  
De kosten hiervoor worden betaald van het 
geld van de ouderbijdrage. We hebben 
begrepen dat er ouders zijn die denken dat 
de ouderbijdrage gebruikt wordt voor de 
aanschaf van zaken die de school hoort te 
regelen, zoals schriften of potloden, dit is 
dus niet zo. Uw bijdrage wordt echt 
gebruikt om de schooltijd van uw kind extra 
leuk te maken.  
Afgelopen 2 jaren waren door de corona 
natuurlijk anders dan anders. Als ouders 
bent u minder vaak in de school geweest 
dan normaal en daardoor is misschien ook 
minder goed zichtbaar geworden wat er 
precies georganiseerd is voor de kinderen. 
Helaas heeft afgelopen jaar dan ook maar 
ongeveer een derde van de ouders de 

ouderbijdrage betaald. En met 
minder geld kan er uiteraard ook 
minder georganiseerd worden. De 
ouderbijdrage is €32,50 voor het 
eerste kind, €30,00 voor het tweede 
kind en €27,50 voor het derde kind. 
U kunt het bedrag overmaken op 
rekeningnummer NL34 INGB 
0008716410 tnv  ASG inz  OR 
Flierefluiter onder vermelding van de 
voor en achternaam van uw kind en 
de groep waar hij/zij in zit. Ook kunt 
u de onderstaande QR-code 
gebruiken. Wij zullen u gedurende 
het jaar op de hoogte houden van 
wat er georganiseerd wordt. 
Tenslotte zijn we hard op zoek naar 
ouders om de ouderraad te komen 
versterken, zodat we alle leuke 
activiteiten kunnen blijven 
organiseren. We vergaderen 
ongeveer 1 keer in de 6 weken. Uit 
eigen ervaring weten we dat het 
"werk" in de ouderraad te 
combineren is met een drukke baan. 
Met meer dan 400 kinderen op 
school moet het toch mogelijk zijn 
om nog een paar ouders te vinden 

🙂. 
Hebben jullie vragen of opmerkingen 
stuur dan gerust een mailtje naar 
or@flierefluiter.asg.nl of spreek een 
van ons een keertje aan. 
Hopelijk tot snel! 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad 
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