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Feest van Sinterklaas 
Afgelopen dinsdag waren we zeer vereerd dat 
Sinterklaas  bij ons op bezoek was. De leerlingen van 
de onderbouw mochten een cadeau uitzoeken in de 
schatkamer en de bovenbouwgroepen maakten 
prachtige surprises en gedichten. We willen de Sint en 
zijn pieten bedanken voor deze geweldige dag en de 
prachtige cadeaus. De ouders van de ouderraad willen 
we bedanken voor hun inzet, zonder deze ouders is het 
niet mogelijk om zo’n geweldig feest te vieren.  
 
Stukje van groep 8b 
4 december – surprises! 
Op 4 december vierden we Sinterklaas op school. In 
groep 8B hadden we lootjes getrokken. Voor deze 
persoon moest je dan een surprise en een gedicht 
maken. Het was niet erg spannend meer, want bijna 
iedereen wist al wie wie had getrokken! We hadden de 
meester wel in de maling genomen, want die dacht dat 
iedereen het nog niet wist. Iedereen had heel erg zijn 
best gedaan en alle gedichten waren ook heel mooi! 
Na het uitpakken van de surprises en cadeaus deden 
we nog spelletjes in de kring en mochten we daarna 
iets voor onszelf doen. Het was een hele gezellige dag! 
 

 
Kerst 
De school is vandaag prachtig versierd, helemaal in 
kerst-sfeer. We willen de ouderraad en alle extra hulp 
ontzettend bedanken voor het versieren. 
Vanaf volgende week hangen er bij de klassen 
intekenlijsten voor het kerstdiner van donderdag 20 
december . 

Hier nogmaals de tijden van 
het kerstdiner : 
Groep 1 en 2 van 17.30 uur tot 
18.30 uur. 
Groep 3, 4,  neo en 8 van 
17.30 uur tot 18.45 uur. 
Uithof  groepen 5, 6 en 7 van 
17.45 uur tot 19.00 uur. 
Het eten mag een kwartier 
eerder gebracht worden.  
 

 
Kaarsenmaker voor een dag 
Wat is de kerst zonder 
kaarslicht? Maandag 17 
december krijgen 
de leerlingen van groep 3 en 4 
en Neo 1 een workshop van 
een gastdocent en worden zij 
heuse kaarsenmakers! Ze 
leren hoe het vroeger ging en 
maken hun eigen gedompelde 
kaars! Waar de uitspraak 
kaarsrecht vandaan komt.... 
 

 
Oudertevredenheids-
onderzoek: u waardeert onze 
school met een 7,1 
De afgelopen 2 weken heeft u 
de mogelijkheid gehad uw 
mening te geven via ons 
oudertevredenheids-
onderzoek. 47% van de ouders 
heeft hier gebruik van 
gemaakt, aan hen onze 
hartelijke dank voor het 
response. We kregen voor 
onze school een rapportcijfer 
7,1, waar we heel blij mee zijn. 
Natuurlijk zijn er punten van 
verbetering, onder andere de 
communicatie met school en  
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de communicatie over uw kind. We gaan ermee aan de 
slag!  
Als eerste een wijziging in ouderportaal waardoor er 
nog beter gecommuniceerd kan worden met school, 
de leerkracht en ouder(s). Hierover ontvangt u bij deze 
nieuwsbrief meer informatie. 
We houden u op de hoogte! 
 
 

 
Raf en Lynn sparen voor het Sophia Kinderziekenhuis! 
Raf uit groep 8 en Lynn uit groep 4 zijn twee enorme 
kanjers! Zij zijn namelijk een inzamelingsactie 
begonnen om geld op te halen waarmee ze voor zieke 
kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis een leuk 
kerstkadootje kunnen kopen.  
Helpt u ze ook mee om zoveel mogelijk kadootjes te 
kunnen kopen? Maak dan een bedrag naar keuze over 
op www.kominactievoorsophia.nl/actie/raf-en-lynn-
drijgers 
 

 
Nieuw telefoonnummer dependance De Uithof 
Met ingang van1 januari 2019 is de dependance De 
Uithof te bereiken onder  036-7671731 
Het mobiele nummer is vanaf 7 januari niet meer in 
gebruik, we verzoeken u deze wijziging in uw 
adresboek op uw telefoon te veranderen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 
 

 
Overstap Digiduif naar 
Basisonline Ouderportaal  
In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een brief 
met informatie over de 
overstap van Digiduif naar 
Basisonline Ouderportaal. Wij 
verzoeken u vriendelijk deze 
brief goed door te nemen.  

http://www.deflierefluiter.nl/
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Voor de communicatie met ouders gebruiken we nu DigiDuif. We hebben besloten dat we hier per 1 
februari 2019 mee gaan stoppen en dat we  gebruik gaan maken van het BasisOnline Ouderportaal. 
Met dit programma, beschikbaar middels een browser en mobiele App, willen we de communicatie 
versterken en de ouderbetrokkenheid vergroten. Vanaf 14 januari 2019 zal de communicatie met 
ouders verlopen via Ouderportaal. 
 
Waarom doen wij dit? 
Met het Ouderportaal gaan wij de communicatie niet alleen versterken maar ook beter beveiligen. 
BasisOnline, de leverancier van het Ouderportaal, heeft uw privacy hoog in het vaandel. Ze voldoen 
reeds aan alle bestaande, en nieuwe, Europese privacywetten en slaan alle gegevens versleuteld op. 
Daarbij geeft het Ouderportaal u de regie over welke gegevens er met wie gedeeld worden. 
Standaard zal alles afgeschermd zijn maar u kunt, desgewenst, gegevens delen met andere ouders. 
 
Het Ouderportaal kent vele handige modules waardoor we informatie sneller en gerichter kunnen 
versturen. We zullen de modules gefaseerd introduceren om de overgang naar het Ouderportaal 
vlekkeloos te laten verlopen. Een overzicht van de modules treft u aan in de bijlage. 
 
De onderscheidende voordelen van het BasisOnline Ouderportaal: 

 
Tijdwinst 
Leerkracht en ouder hebben een gemeenschappelijk doel als het gaat om de             
brede kind ontwikkeling. Van een leerkracht wordt veel meer verwacht dan een 
optimaal onderwijsproces voor zijn of haar leerlingen. Met het Ouderportaal 
ontzorgen we de school en leerkracht in taken zoals administratie, hulpouders werven 
en gesprekken plannen. 

 
Focus op veiligheid en privacy 
In de afgeschermde en beveiligde omgeving kunnen ouders en school elkaar op de 
hoogte houden en informatie inzien. Alle gegevens en communicatie binnen het 
Ouderportaal wordt versleuteld. Daarnaast voldoet het aan alle privacy normen van 
het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 
Klaar voor Ouderbetrokkenheid 3.0! 
Het gaat bij effectief communiceren niet alleen om snel en makkelijk informeren, 
maar juist om de samenwerking tussen school en ouders. Juist daarmee breng je 
samen het kind verder, in de meest brede zin van (school)ontwikkeling.  

 



 

 
 

 
Alle relevante Oudercommunicatie op één plek 
Geen versnippering van informatie meer of het meegeven van briefjes. Alle 
oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen het Ouderportaal. Of het nu 
gaat om relevante documenten, groepsnieuws, foto's, ziekmelden, het plannen van 
oudergesprekken of de schoolkalender, de ouder heeft altijd alles overzichtelijk bij de 
hand thuis op de computer, op de bank met de tablet of middels de Ouderportaal App 
op de smartphone. 

 
App 
Download nu de gratis BasisOnline Ouderportaal app. 
Met de Ouderportaal App krijgen ouders direct een notificatie op hun smartphone 
als er nieuws is, hebben ze de schoolkalender en informatie altijd bij de hand. Even 
een berichtje sturen naar de leerkracht is zo gedaan. Net zoals intekenen op een 
'wie kan er meedoen' verzoek van de leerkracht.  
 
De Ouderportaal App is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone. 
 

   
 
Vanuit bovengenoemde gebruiksvriendelijke en effectieve communicatiemogelijkheden hebben wij 
besloten Ouderportaal vanaf 14 januari 2019 te gaan gebruiken.  
 
Om deze overstap goed te kunnen maken zullen we onderstaand traject volgen: 

- U ontvangt via uw kind(eren) op 11 december een brief met een aanmeldprocedure tot het 
Ouderportaal. In deze brief is een token vermeld dat u nodig heeft om toegang te verkrijgen 
tot het Ouderportaal. Voor ieder kind krijgt u een aparte token. Deze token heeft u eenmalig 
nodig. Daarna kunt u eigen inloggegevens maken.  

- U heeft tot 10 januari 2019  tijd om u aan te melden.  
- Vanaf 14 januari 2019 zullen we de communicatie via het Ouderportaal laten verlopen. 

DigiDuif blijft tot en met 31 januari 2019 beschikbaar, daarna wordt het afgesloten. 
- We zullen “smal” starten. Ouderportaal heeft zeer veel gebruiksmogelijkheden. De 

informatie vanuit school en groep (Nieuws), gesprekkenplanner en absenties zullen als eerste 
via Ouderportaal verlopen. Andere applicaties zullen later volgen. 

- Verdere informatie en afspraken over het gebruik zullen we in een later stadium met u delen. 
 
We hopen dat u net zo enthousiast bent of gaat worden als wij! 
 
Weer een stap naar een optimale samenwerking t.b.v. uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team en directie van De Flierefluiter 
 

 
 

 

https://www.basisonline.nl/app-ouderportaal
https://www.basisonline.nl/app-ouderportaal
https://itunes.apple.com/nl/app/basisonline-ouderportaal/id952670599?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.basisonline.OudersApp
http://www.windowsphone.com/nl-nl/store/app/ouderportaal/0c06370a-8f96-4c79-a647-73cae7f824a5


 

 
 

 

Bijlage 1. Module overzicht 

Nieuws 
Met deze module ontvangt u gericht nieuwsberichten die voor u bedoeld zijn. Dit kunnen nieuwsberichten zijn 
die voor de hele school bedoeld zijn, maar ook berichten die enkel betrekking hebben op de groep(en) van uw 
kind(eren). 
 

 Berichten 
De berichtenmodule is een chat module waarin twee of meerdere personen met elkaar kunnen communiceren. 
Dit kan zowel afzonderlijk van elkaar als via een groepschat. Dit stelt u ook in staat om met andere ouders te 
communiceren zonder dat er gegevens uitgewisseld hoeven te worden. Wanneer u enkel met de leerkrachten 
wilt communiceren dan kunt u hier zelf voor kiezen in de instellingen (wanneer u inlogt middels een browser). 
 

 Gesprekkenplanner 
De gesprekkenplanner zorgt ervoor dat u in veel gevallen zelf kunt bepalen wanneer u op gesprek komt. 
Wanneer er oudergesprekken zijn krijgt u een uitnodiging en kiest u één van de beschikbare tijdvakken.  
 

 Kalender 
De schoolkalender zal voortaan digitaal bijgehouden worden in het Ouderportaal. Deze kalender kunt u ook 
importeren in uw privé agenda zodat u altijd op de hoogte bent. Dit stelt ons tevens in staat om tussentijds bij 
te sturen. De papieren kalender zal hiermee komen te vervallen. 
 

 Fotoalbums 
Foto’s kunnen wij dadelijk eenvoudig sturen met het Ouderportaal. Niet alleen eenvoudig maar juist ook veilig! 
Foto’s zullen enkel beschikbaar zijn voor de personen voor wie ze bedoeld zijn. Zo zijn binnen het Ouderportaal 
foto’s van bijvoorbeeld groepsactiviteiten ook enkel beschikbaar voor de ouders van de desbetreffende groep. 
 

 Intekenen 
Via de module “Intekenen” gaat u formulieren ontvangen uiteenlopend van het meerijden bij activiteiten tot 
enquêtes. Zo kunnen wij eenvoudiger hulpouders zoeken en kunt u gemakkelijk uw beschikbaarheid 
doorgeven. 
 

 Boekenkast 
Met de “Boekenkast” gaan wij bestanden met u delen. Een boek in de boekenkast is vergelijkbaar met een 
bestandenmap op uw computer. De boeken en bestanden die erin staan, zijn specifiek voor u bedoeld. 
 

 Absenties 
Met de module “Absenties” kunt u uw kind ziek melden of een eventuele tandartsafspraak doorgeven. Uw 
melding komt dan rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind(eren) terecht.  
 

 Groepen 
Met de “Groepen” module krijgt u inzage in de groep van uw kind(eren). Hier vindt u de klasgenootjes en de 
gegevens, indien beschikbaar gemaakt, van de andere ouders.  


