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Herhaling: De beslisboom van ASG 
Onlangs heeft u van ASG een beslisboom ontvangen, 
die u helpt te beslissen of uw kind wel of niet naar 
school kan. Deze beslisboom wordt steeds 
geactualiseerd als dat nodig is. Om er zeker van te zijn 
dat u de meest actuele versie gebruikt, bekijkt u de 
beslisboom op www.asg.nl/corona-informatie-voor-
ouders.  
 

 
Kinderboekenweek 
Komende week op woensdag start de 
Kinderboekenweek. Het thema van de 
Kinderboekenweek is dit jaar ‘En Toen’ en gaat over de 
geschiedenis. Iedere groep heeft een voorleesboek 
gekozen welke we cadeau kregen van de Ouderraad! 
Het gekozen voorleesboek is gekoppeld aan een 
geschiedenis onderwerp en staat centraal als thema 
binnen de groep.  
Normaal gesproken organiseren wij tijdens de 
Kinderboekenweek een inloopmoment zodat u als 
ouder in de school kunt komen kijken naar alles wat er 
geleerd en gemaakt is. Omdat dat helaas niet mogelijk 
is nu, presenteren wij in het Flierefluiternieuws van 
vrijdag 9 oktober een fotocollage met foto’s van alle 
groepen en de leuke en mooie dingen die er in de 
groepen zijn geleerd en gemaakt.  
 
Ook in de Nieuwe bibliotheek in Stad en Haven staat 
de KinderBoekenWeek centraal! Er zijn allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd waaraan kinderen kunnen 
meedoen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
gipsafdruk maken van prehistorische dieren of met 
Minecraft een bouwwerk uit de geschiedenis maken? 
De Flyer in de bijlage van deze nieuwsbrief geeft u 
meer informatie.  
 

 
Inspectiebezoek  
Afgelopen dinsdag hadden we 
een inspectiebezoek. Het was 
een verificatieonderzoek op 
kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur. Er is 
geverifieerd welke informatie 
het bestuur heeft over de 
kwaliteit van onze school en of 
de informatie overeen komt met 
de praktijk. De inspecteur had 
gesprekken met directie, intern 
begeleiders en met 
leerkrachten. De inspecteur 
heeft ook een documenten 
analyse uitgevoerd. Bij een 
verificatieonderzoek krijgt de 
school geen beoordeling. Er 
wordt bekeken hoe het bestuur 
sturing geeft op de 
onderwijskwaliteit. 
Het was een mooi moment om 
te laten zien hoe wij ons 
onderwijs verbeteren. De 
afgelopen twee jaar is er ingezet 
op extra leertijd rekenen en taal. 
Er zijn nieuwe methodes voor 
rekenen en begrijpend lezen 
geïmplementeerd. De 
leerkrachten zijn geschoold om 
de methodes zo goed mogelijk 
in te zetten. Om beter aan te 
sluiten op de onderwijsbehoefte 
van de leerlingen zijn er nieuwe 
formulieren ingevoerd om na 
een toets het onderwijs beter af 
te stemmen op de individuele 
leerling. De leerkrachten geven 
allemaal les volgens een zelfde 
lesmodel en alle leerkrachten 
zijn daarbij gecoacht. Er is 
ingezet op kortere- en effectieve 
instructies. Het was een zeer 
positief gesprek met de 
inspecteur. 
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Herhaling: Ouderbijdrage 
Ook dit jaar willen wij u vragen de ouderbijdrage voor 
uw kind(eren) over te maken op de rekening van de 
Ouderraad.  
Dit zodat wij ook dit jaar weer leuke activiteiten 
kunnen gaan organiseren. Vanwege corona zijn wij 
genoodzaakt meer kosten dan normaal te maken (denk 
aan het cateren van eten/drinken met kerst) en ga zo 
maar door. 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening 
NL34INGB0008716410 t.n.v. OR INZ de Flierefluiter 
onder vermelding van de naam en groep van uw 
kind(eren). 
€ 32,50 voor eerste kind € 30,- tweede kind € 27,50 
andere kinderen 
Hartelijk dank namens de Ouderraad(en uiteraard uw 
kind(eren)! 
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