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9 oktober 
Afsluiting 
Kinder-

boekenweek 
 

12-16 oktober 
Herfstvakantie 

 
26 oktober 
 Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

3-5 november 
Voortgangs-
gesprekken 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
Anderhalve meter afstand bij het hek 
De meeste ouders houden anderhalve meter afstand 
tot elkaar bij het hek. Helaas zijn er ook ouders die dat 
nog niet doen. We willen deze ouders vragen om daar 
extra op te letten. Er zijn berichten gekomen van 
ouders dat er niet positief wordt gereageerd als 
iemand probeert om daarmee te helpen. 
Hieronder nog even een extra reminder voor de regels 
bij het hek: 1 ouder brengt het kind, anderhalve meter 
afstand houden tot elkaar en de ingang van het hek 
vrijhouden zodat de kinderen er door kunnen. 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Volgende week vrijdag wordt de 
bak met gevonden voorwerpen 
weer geleegd en wordt de 
inhoud aan een goed doel 
gegeven. Mocht u nog iets kwijt 
zijn, vraag dan uw kind om even 
in de bak te kijken voor hij 
volgende week geleegd wordt. 
 
 

 
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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