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12-16 oktober 
Herfstvakantie 

 
26 oktober 
 Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

3-5 november 
Voortgangs-
gesprekken 

 
 
 
 
 

 
  

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste acht weken hebben we het onderwijs aardig 
kunnen continueren. In deze tijden is het volgen van 
onderwijs een onzekere factor geworden. Het is iets dat 
aan ons vreet en waar we maar weinig grip op hebben.  
Gelukkig hebben we in de onder- en middenbouw met 
regelmaat invallers kunnen inzetten. Voor de 
bovenbouw zijn er nauwelijks invallers beschikbaar en 
hebben we onderwijs op afstand moeten inzetten. 
 
Om ons heen begint men weer verkouden te worden, 
wat voorheen heel normaal was in de herfst- en 
wintermaanden, maar nu betekent dat dat het 
onderwijspersoneel niet op school mag komen. Wees er 
op voorbereid dat de komende maanden nog meer 
groepen thuis zullen zitten. Wij proberen eerst inval te 
regelen, als dat niet lukt kunnen we niets anders doen 
dan onderwijs op afstand inzetten. 
 
De ICT-werkgroep heeft samen met directie opnieuw 
vastgesteld welke communicatiemiddelen en welk 
leerstofaanbod er tijdens het onderwijs op afstand 
worden ingezet. De vraag van veel ouders was om meer 
eenheid in de school te krijgen op dat gebied. We hopen 
op deze manier aan die vraag te voldoen. Na de 
herfstvakantie worden alle ouders ingelicht over de inzet 
van de middelen bij het onderwijs op afstand. 
 
Veel ouders hebben al gehoor gegeven aan de vraag om 
basispoort thuis te activeren, maar we hebben nog niet 
alle ouders bereikt. Mocht het inloggen bij basispoort 
niet lukken,  geef het even aan bij de leerkracht. 
 
Het blijven bijzondere tijden en waar we last van hebben 
is dat we veel minder contact hebben met de ouders 
dan voorheen. Hierdoor ontstaan ook meer vragen. Met 
de MR is gekeken waar we het contact voor ouders van 
leerlingen in de bovenbouw kunnen verbeteren. We 
onderzoeken de mogelijkheid dat ouders belangrijke 
informatie in persoon kunnen delen in plaats van 
digitaal. Hier komen wij na de herfstvakantie op terug. 
 
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe, en dat 
iedereen gezond mag blijven. 
 
Groet,  

Madelon Goores 
Directeur OBS de Flierefluiter 
 

Ventilatie lokalen 
Er is bij ons op school een 
ventilatiemeting gedaan. We 
wachten nog op de uitslag 
hiervan. ASG werkt aan een beleid 
voor goede ventilatie op haar 
scholen. Om zo goed mogelijk te 
ventileren hebben we tot nu toe 
vooral met de ramen en deuren 
open gewerkt. Nu het herfst is 
begint het toch ietwat fris te 
worden. Zodra hier meer 
informatie over is wordt het 
gemeld in de nieuwsbrief. 
 

Kinderboekenweek 
De afgelopen anderhalve week 
was de Kinderboekenweek. Het 
thema was: en toen.. 
 
Er hebben veel leesactiviteiten op 
school plaatsgevonden, en de 
klassen zijn veel bezig geweest 
met lezen, voorlezen en taal in 
het algemeen.  
 
Op 8 oktober vond ook de 
voorleeswedstrijd plaats voor de 
groepen 7 en 8. Wat deden er 
enthousiaste leerlingen mee! Alle 
deelnemers hebben heel hard 
hun best gedaan. 
 
Foto’s van de Kinderboekenweek 
staan op de volgende pagina. 
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