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Beste ouders/verzorgers,
Na toch weer een aantal koude weken, laat steeds meer de voorjaarszon zich zien. Deze week lagen op het
plein de eerste jassen op de tafels en bankjes omdat de kinderen het tijdens het spelen warm vonden!. Wij
zien liever dat de kinderen nog even hun jas aanhouden. Zeker ook omdat de griepgolf nog niet helemaal
gepasseerd blijkt te zijn. Diverse kinderen worden steeds weer opnieuw geveld door het hardnekkige virus.
Met de eerste lente-zonnestralen breekt ook de tijd aan voor een volgende stap met de inrichting van ons
schoolplein; het planten van de plantjes.
Onze tuinman heeft een selectie gemaakt en zal de plantjes keurig aanleveren.
Juf Anneke zorgt samen met een paar ouders voor een mooi schema zodat al onze kinderen kunnen helpen
met beplanten. Zo wordt het echt een tuin van ons allemaal!
Binnenkort zal Juf Anneke via Digiduif een oproep plaatsen voor ouderhulp bij deze activiteit. U kunt
aanmelden via het inschrijfformulier.
Morgen (donderdag 29 maart) zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. Deze dag
wordt door de leerkrachten van de onderbouw benut om het aanbod in de hoeken te versterken. De middenen bovenbouw zal aan de slag gaan met onze methode begrijpend lezen; Nieuwsbegrip.
Ook zal er een begin gemaakt worden met het vastleggen van de formatie en groepsorganisatie voor het
volgende schooljaar.
Vanwege Goede vrijdag en het Paasfeest hebben de kinderen dus lekker een aantal dagen achtereen vrij.
We wensen u samen met uw kind(eren) hele fijne dagen toe.
Met vriendelijke groet, Patricia Meyer
Week 13 ben ik aanwezig; dinsdag en donderdag
Week 14 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag
Week 15 ben ik aanwezig; maandag, woensdag en vrijdag

Koningsfeest met toneelverrassing voor onze Flierefluiter-kinderen!
Op vrijdag 20 april vieren wij, net als vele andere basisscholen in Nederland, het Koningsfeest.
Het belooft een ontzettend gezellige dag te worden met een hele bijzondere invulling.
We beginnen de dag natuurlijk met de traditionele Koningsdans. We dansen (bij goed weer) op het
schoolplein en alle ouders zijn welkom om mee te dansen of als toeschouwer te genieten van dit spektakel.
Daarna gaan de kinderen naar binnen om gezellig met elkaar te ontbijten.
Vervolgens zijn er verspreid over de school en het schoolterrein verschillende activiteiten.
We sluiten de dag af met een bijzondere verrassing voor de kinderen!
Het is ons de afgelopen maanden aardig gelukt dit geheim verborgen te houden voor u en alle kinderen,
maar nu willen we het graag met u delen: Het team van de Flierefluiter wil voor alle leerlingen een
toneelstuk op de planken zetten!

Vanaf het begin van het schooljaar zijn we al druk bezig met het leren van teksten, het repeteren, decor
maken en andere zaken die nodig zijn om deze productie voor de kinderen te verzorgen. Eigenlijk is het een
mini-musical, want er wordt ook gezongen, met eigen instrumentale begeleiding!
Het stuk is speciaal voor ons geschreven, op onze aanwijzingen en met onze aangedragen ideeën. We
worden begeleid door mensen van theatergroep Postillon.
De titel van het stuk is “Waar is de Flierefluit”. Om
een tipje van de sluier op te lichten over de inhoud
van het verhaal: het speelt zich af in een bos met
allemaal bijzondere vogels; Plofkip, Pestvogel,
Minderkoet, Schijtlijster, Tureluur en nog andere
speciale vogels zullen die op het toneel zullen
verschijnen.
De vogels maken zich klaar voor de lente, die altijd
ingeluid wordt door het lied van de Flierefluiter. Tot
grote schrik van de vogels blijkt de fluit van
Flierefluiter verdwenen. En dat is een probleem want
de lente kan dan niet beginnen!
Vanwege de beperkte ruimte op school, is het toneelstuk alleen bij te wonen (onder schooltijd) door onze
Flierefluiter-kinderen en kunnen ouders er helaas niet bij aanwezig zijn. Gelukkig blijven de vogels direct na
de middagvoorstelling nog wel even op school. Dus wie weet treft u ze dan bij het ophalen van uw kind!
Tijdens de uitvoering worden ook foto’s gemaakt. Zo hopen we ouders ook een beetje mee laten genieten.
We zijn nog op zoek naar een ouder die de voorstelling zou kunnen komen filmen. Aanmelden graag bij de
juf van uw kind.

Voorstellen stagiaire
In de vorige INFO’s heeft u kennis kunnen maken met onze nieuwe stagiaires (maar ook nog de stagiaires
die al een poosje rondliepen op onze school)
Ook op de afdeling management en administratie hebben we een stagiaire. Hieronder stelt zij zich aan u
voor:
Hallo allemaal, ik zal mij even voorstellen: ik ben Daisy, 20 jaar oud en ik woon in Hoorn.
Ik volg de opleiding Ondersteunende Administratieve Beroepen op het Horizon College.
Ik loop elke maandag tot de zomervakantie met veel plezier stage op de Flierefluiter,
waar ik juf Alette help met administratieve werkzaamheden.
In mijn vrije tijd hou ik van tekenen, schilderen en gitaarspelen.
Mocht iemand nog vragen hebben, stel ze gerust!
Met vriendelijke groet, Daisy Wong Swie San

Thema activiteiten in onze bouwen.
De komende weken wordt er in de verschillende bouwen in thema’s gewerkt.
De onderbouw gaat werken aan het thema voorjaar; bloemen en jonge dieren.
Er worden lessen aangeboden, kinderen gaan creatief aan de slag en ook zal
MAK/Blokweer worden bezocht.
In de middenbouw staat het menselijk lichaam centraal.
De kinderen hebben hun eigen onderzoeksvragen mogen bedenken en aan de
hand van deze vragen zullen de leerkrachten en stagiaires lessen geven en
activiteiten aanbieden.
Daarnaast zullen medewerkers van MEC De Witte Schuur een speciale zintuigenles voor onze leerlingen verzorgen.
De kinderen leren alles over onze vijf zintuigen en gaan diverse experimenten doen om te ontdekken hoe
onze zintuigen werken.
In de bovenbouw zal een lessen-serie over milieu en energieverbruik worden gegeven. De kinderen kunnen
daarbij ontdekken dat zij zelf invloed hebben op hun omgeving door de dagelijkse keuzes die zij maken.
Interessant!
We wensen iedereen veel plezier tijdens de thema-periode. Uiteraard kunt u na afloop ervan alle
werkstukken, knutselwerken en andere bijzondere producties zelf in de klas komen bewonderen!

Andere leerzame activiteiten
In de bovenbouw besteden wij regelmatig aandacht aan maatschappelijke zaken.
Zo komt ook het thema ‘Vrijheid’ aan bod. We leren onze kinderen dat vrijheid veel meer is dan “doen wat
je zelf wilt”, en over de keuzes die je in vrijheid kunt maken. We leren onze kinderen over de vrijheid van
meningsuiting en dat vrijheid een mensenrecht is dat in veel landen helaas geschonden wordt.
Met deelname aan verschillende activiteiten willen we deze woorden voor onze kinderen ook meer levend
maken. Onze jaarlijkse deelname aan de Unicefloop is daar een goed voorbeeld van.
Volgende week zal er in de klassen verteld worden over de Unicefloop en het doel van Unicef om
kinderarbeid te bestrijden. Op zaterdag 14 april vindt de Unicefloop in Hoorn plaats. Indien uw kind mee wil
doen aan deze sponsorloop, kan bij de leerkracht een sponsor-envelop worden opgehaald.
Ook in de komende excursies proberen wij ons te richten op het onderwerp Vrijheid.
Het comité 40-45 Hoorn verzorgt in april de voorstelling ‘Rosa’ in ’t Park aan de Westerdijk. De voorstelling
vertelt over de belevenissen van twee jongens tijdens WO II. De Kaketoes en Haviken zullen deze
voorstelling bezoeken.

Afronding van de dag in de middenbouw
In het Montessori-onderwijs is het gebruikelijk dat de leerkrachten, bij
aanvang en afsluiting van de lesdag, alle kinderen een hand geven. We
waarborgen daarmee dat ieder kind afzonderlijk altijd even een kort
moment van persoonlijke aandacht van de juf ontvangt.
In de onderbouw begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten en
daar vindt ook het afscheid plaats.
In de midden- en bovenbouw neemt de leerkracht bij de deur van de klas
afscheid.
Na de meivakantie zullen we in de middenbouw deze vorm een beetje
wijzigen: De leerkrachten zullen, net als in de onderbouw, mee naar
buiten lopen.
De Pimpelmezen verzamelen bij de tafeltennistafel en geven daar een
hand zodra de leerkracht ziet dat de ouder/grootouder of oppas die het kind ophaalt gezien wordt.
Uiteraard is daarbij de volgorde in de rij ook wel van belang.
De Kolibries verzamelen bij de picknicktafel bij de heuvel en ook voor hun geldt: een hand zodra de
leerkracht ziet dat de ouder/grootouder of oppas gezien wordt.
Indien slecht weer is, vindt dit afscheid plaats in het halletje, om te voorkomen de kinderen lang in de
regen moeten staan totdat zij afscheid kunnen nemen.
Voor de bovenbouw kinderen heeft deze wijziging ook een gevolg. Zowel de Kaketoes als de Haviken
verlaten de school na de meivakantie door de zij-uitgang in het midden van het gebouw.

Paasviering
Vorige week hebben de kinderen uit de onderbouw samen met de klassenouders van brooddeeg prachtige
Paas-creaties gemaakt. Het zag er niet alleen prachtig uit, het rook ook heerlijk in school door al die
Paashaantjes! De kleuters hebben erg genoten van deze activiteit en hebben daarnaast leren meten en
wegen.
Omdat onze school op donderdag 29 maart gesloten is i.v.m. een studiedag, heeft dinsdag in de
onderbouwklassen al een gezellige Paasmiddag plaatsgevonden. De kinderen hebben een paasstok
gemaakt, natuurlijk kwam ook het schilderen van eitjes aan bod en er werden spelletjes gespeeld.
De Paasviering in de midden- en bovenbouw werd wat kleiner gehouden. Er zijn matses met bruine suiker
gegeten.

Recent gescheiden ouders en kinderen gezocht
voor universitair onderzoek
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee.
Ook op onze school zijn er kinderen die hiermee te maken hebben of krijgen. De mate waarin kinderen na
een scheiding problemen ervaren, verschilt van kind tot kind. Uit onderzoek weten we dat kinderen uit
gebroken gezinnen, in vergelijking andere kinderen, gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in
sociale relaties en ook problemen op school laten zien. De universiteit van Utrecht start een onderzoek naar
mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Het is belangrijk beter te leren begrijpen hoe ouders en
kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen.
Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een
scheiding.
De universiteit is op zoek naar gezinnen die korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of uit elkaar gaan.
Het onderzoek bestaat uit drie keer een vragenlijst invullen en een gesprek bij u thuis. Ook beantwoorden
de kinderen ieder half jaar een aantal vragen via een App. Kinderen en ouders hoeven niet naar Utrecht te
reizen. Alles gebeurt vanuit huis. Als beide ouders meedoen, worden er aparte afspraken gemaakt.
Meedoen door één ouder kan ook.
Voor de kinderen is er na iedere vragenlijst een kleine beloning en onder de gezinnen wordt aan het eind
van het onderzoek een prijs verloot.
Wilt u meedoen of meer informatie over het onderzoek? Dan kunt u terecht op de website van de
universiteit: www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl

Agenda
Donderdag

29 maart

Studiedag ; alle kinderen vrij

Vrijdag

30 maart

Goede Vrijdag; alle kinderen vrij

Maandag

2 april

2e Paasdag; alle kinderen vrij

4, 5 en 6 april

School voetbaltoernooi gr 7/8

10 april

Landelijke buitenspeeldag

11 en 12 april

School voetbaltoernooi gr 5/6

Vrijdag

13 april

Keuze cursus/creamiddag

Zaterdag

14 april

Unicefloop

Donderdag

19 april

Schoolfotograaf

Vrijdag

20 april

Koningsfeest! Met o.a. Flierefluiter toneelstuk
“Waar is de Flierefluit?”

Dinsdag

