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Beste ouders/verzorgers,
Zo snel als de vakantie voorbij leek, zo snel gaan ook de eerste schoolweken voorbij en gaan we al weer
richting de herfstvakantie. Voor de kinderen heerlijk om een weekje uit te rusten, luieren en leuke
activiteiten te ondernemen. Voor de juffen een week waarin voorbereidingen worden getroffen voor de
activiteiten en lessen die na de herfstvakantie zullen plaats vinden! En natuurlijk ook voor hen weer een
moment om even op adem te komen.
Gisteravond hebben we een zeer succesvolle lesjesavond beleefd. Vele kinderen kwamen met hun familie,
buren en/of vrienden naar school en toonden vol trots hun werk. Ook moesten vele ouders en opa’s en
oma’s hard aan het werk met het gouden materiaal, lastige rekenopdrachten of een biologie-blad. Er
werden potjes kwartet gespeeld en er werd door de kinderen voorgelezen. In de onderbouw zagen we een
leerling samen met haar moeder, oma én overgroot-oma bij de lesjesavond. Zo zaten er vier generaties om
het montessori materiaal heen. Het was een prachtig gezicht! Alle ouders, familieleden en andere
belangstellenden hartelijk dank voor uw komst.
U heeft het vast al gezien dat ons podium tot een prachtig, griezelpodium is omgetoverd. Conny, de moeder
van Noah uit de bovenbouw verzorgt deze aankleding voor ons. Zij heeft het podium passend bij het
kinderboekenweek thema ingericht.
Ook vindt u er de nieuwste kinderboeken en kinderboeken die genomineerd zijn. De Readshop stelt een
kinderboekenweek-boekenpakket beschikbaar ter inzage. U kunt deze boeken ook bestellen. Op school zijn
formulieren waarop u uw bestelling kunt noteren en inleveren. Uw bestelling kunt u na verloop van tijd bij
de Readshop afhalen tegen betaling. U krijgt een e-mail, zodra uw boekenpakket klaar ligt.
Niet onbelangrijk….. onze school krijgt van deze verkoop van de Readshop een percentage om te besteden
aan boeken voor onze schoolbibliotheek!
Loopt u gerust ook even langs de bibliotheek richting de onderbouw. U kunt dan het beeldverhaal
bewonderen dat gemaakt is door de Roodborstjes naar aanleiding van hun bezoek aan fruitkweker ‘t Keetje.
En werp dan ook direct een blik op de bouwhoek aldaar. De kinderen maken de meest prachtige
bouwwerken. Deze week staat er een heuse fabriek; de Sinterklaasfabriek!
In deze INFO leest u ook nogmaals een oproep voor biebouders. Natuurlijk staat er nog meer in deze INFO.
Een aantal zaken beschrijven we voor uw ter herinnering en voor de ouders die bij ons op school starten als
nieuwe informatie.
Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer
Week 42 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag, woensdag.
Week 44 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag
Week 45 ben ik aanwezig; maandag, donderdag en vrijdag

Schoolmaatschappelijk werkster
Onze school beschikt over een schoolmaatschappelijk werkster.
Haar naam is Elles van Amstel en ze is iedere dinsdagmiddag aanwezig .
U kunt Elles benaderen wanneer u vragen of zorgen heeft over de
ontwikkeling of het gedrag van uw kind.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor vragen over:
• Het opgroeien en opvoeden van kinderen, zowel in de schoolsituatie als
thuis.
• Gedragsproblemen van kinderen.
• Kinderen die niet lekker in hun vel zitten.
• Kinderen die moeite hebben in het contact met leeftijdsgenoten.
• Vragen voor u als ouder. Zit u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel, valt het opvoeden
u soms zwaar en zou u graag handvatten en tips willen in het vinden van een
oplossing? Neemt u dan contact op.
Het inzetten van schoolmaatschappelijk werk gebeurt in overleg met u als ouder, er zijn geen kosten aan
verbonden en de informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt als ouder zelf contact met mij
opnemen of via de intern begeleider of de leerkrachten.
De gesprekken kunnen op school plaatsvinden, op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk of bij u
thuis. Elles heeft ook een eigen e-mailadres : EllesvanAmstel@montessori-deflierefluiter.nl

Kinder-zwerfboekstation
In de aula van onze school staat een Kinder-zwerfboekstation, een kast vol met
kinder-zwerfboeken. Kinder-zwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Kinder-zwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke
boeken te lezen.
Het idee van het Kinder-zwerfboek is simpel:
Kinderboeken met een zwerfsticker kunnen
overal worden achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen
om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld
op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboekstations, in wachtruimtes
van bijvoorbeeld dokter, tandarts, ziekenhuis, buurthuizen, etc.
Kinderen kunnen hier een boek uitzoeken om thuis te lezen en
daarna weer uit zwerven te sturen. Of een kind kan een eigen boek
brengen dat een ander kind mag lezen. Er zijn ook flyers met uitleg
en zwerfstickers te vinden die je op eigen boeken geplakt kunnen en
in het kinder-zwerfboekstation komen te staan. Het kinderzwerfboekenstation is een aanvulling op onze prachtige
schoolbibliotheek, maar de boeken mogen niet met elkaar verward
worden. De kinder-zwerfboeken mogen mee naar huis maar de
school-biebboeken niet! U herkent onze school-biebboeken aan de
etiketten op de rug van de boeken.
Wil je lenen of ruilen voor een ander boek, alles is mogelijk. Voor meer informatie en het bestellen van
zwerfstickers kunt u de volgende website bezoeken: www.kinderzwerfboek.nl.
Met dank aan Minibieb Zwaag-Risdam, te vinden op Facebook. Bij minibieb Zwaag-Risdam zijn overigens
ook boeken voor volwassenen te vinden. Wij hopen op veel leesplezier voor de kinderen. Het Kinderzwerfboekstation is ons geschonken door Katinka, de moeder van Ryan bij de Pimpelmezen.

Aanvang van de schooldag
In het Montessori onderwijs is het een goede gewoonte om alle leerlingen bij binnenkomst persoonlijk te
begroeten. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen wanneer het zich veilig en
welkom voelt. Wanneer er sprake is van een goede band met de kinderen in de klas en met de leerkracht.
Eén van de manieren waarop we die band tot stand brengen is het persoonlijk groeten bij binnenkomst en
weer afscheid nemen aan het einde van de dag. Hierin komt de persoonlijke relatie naar voren die er
bestaat tussen de leerkracht en uw kind. Het is belangrijk dat alle kinderen zich gezien voelen en even een
kort moment hebben om met de juf iets te delen. En ieder kind doet dat weer op zijn of haar eigen manier.
Voor de een is enkel een hand voldoende maar een ander kind heeft wat extra aandacht
nodig. Hij of zij moet even een praatje maken of iets vragen voor het begin van de dag. Het
is een moment, waarop je iets aan de ander kwijt kunt zoals een vraag of een mededeling.
Ook een moment voor een schouderklopje of een aansporing. Of misschien een knipoog
als je toch al oog in oog staat.
Voor de kinderen is het van belang dat de leerkracht zich goed op de kinderen kan richten.
Het gebeurt soms dat ouders tijdens het moment van binnenkomst met de leerkracht iets
willen bespreken of een boodschap willen doorgeven.
Voor de leerkrachten is het lastig om zich dan goed op de kinderen te kunnen richten.
Het inloopmoment wordt daardoor ook extra lang, wat weer zorgt voor onrust in de klas.
Tevens wil ik u vragen om na het afscheidsmoment van uw kind, de school te verlaten. We begrijpen het
dat het voor ouders enorm leuk is om alle kinderen (en speciaal het eigen kind) in de kring te zien gaan of
een werkje te zien pakken. Toch zorgt dit voor drukte in de gangen en voor een onrustige en vertraagde
start van de dag. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om vóór half 9 met uw kind op school te zijn en niet
langer dan noodzakelijk voor de ramen te kijken. De juffen op hun beurt doen hun best alle kinderen de
aandacht te geven die nodig is, maar zorgen er ook voor dat de begroeting van de kinderen vlot verloopt. U
helpt de juffen hierbij ook door vragen en mededelingen zo veel mogelijk aan het einde van de schooldag
te bespreken. Evengoed blijft het nodig om aan de leerkracht van uw kind zaken door te geven. We zijn
immers ook graag op de hoogte wanneer een kind bijvoorbeeld door iemand anders wordt opgehaald, naar
de dokter moet, of er is iets anders dat even medegedeeld moet worden.
In de onderbouw kunt een mededeling bij de deur doorgeven. In de middenbouw
wordt er gewerkt met een mededelingen-schriftje. In dit schriftje kunt u korte mededelingen noteren. Het
schriftje hangt bij de deur van de klas. Na de start van de ochtend leest de leerkracht de notities en zal er
naar handelen. Voor de goede orde; het schriftje is alleen bedoeld voor organisatie-mededelingen. Het is
niet bedoeld voor vragen aan de leerkracht over uw kind zelf, opmerkingen over het contact met andere
kinderen of verzoeken over bijvoorbeeld de plek in de klas.
In de bovenbouw lukt het de kinderen zelf al heel goed om boodschappen over te brengen.
Digiduif kunt u goed gebruiken voor absentiemeldingen.
Natuurlijk blijft er voor ouders ook ruimte om de leerkracht te begroeten. Graag zelfs, want daarin zijn we
voorbeeld voor de kinderen. We vragen er uw begrip voor dat de aandacht vooral naar de kinderen zal
uitgaan.

Sinterklaasviering
Met het verschijnen van de eerste pepernoten in de winkels worden ook vragen gesteld over de wijze
waarop wij als school het Sinterklaasfeest vorm zullen geven.
Vorig schooljaar hebben we in overleg met een echte pepernotencommissie (leerlingen uit de bovenbouw)
als doel gesteld, geen enkele ouder of kind te kwetsen. En dus waren er op het Sinterklaasfeest
verschillende soorten Pieten aanwezig.
We hebben daarbij ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in de media en de signalen die we als
school van verschillende ouders ontvangen.
Ook dit jaar zullen we al deze aspecten mee laten wegen in onze keuze. Het uitgangspunt is een gelijke
viering als vorig schooljaar. Echter, blijken er grote veranderingen te zijn, dan passen wij ons natuurlijk aan.

Onze nieuwe rekenmethode: Getal & Ruimte
Dit schooljaar zijn we in groep 3 t/m 7 gestart met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior.
Deze methode wordt al jaren in het voortgezet onderwijs gebruikt en sinds dit schooljaar is er ook een
methode voor het basisonderwijs.
We hebben voor deze methode gekozen om de volgende redenen:
 Er wordt maar één rekenonderwerp per week behandeld;
 Bij de eerste les wordt duidelijk het doel vermeld en volgt een heldere uitleg;
 In les 1, 2 en 3 gaan de kinderen oefenen met het nieuwe rekenonderwerp;
 In les 4 gaan de kinderen het geoefende rekenonderwerp toepassen in
verhaaltjessommen;
 In les 5 worden eerdere rekenonderwerpen herhaald;
 Na drie weken volgt een ‘test jezelf toets’ voordat kinderen de echte rekentoets
gaan maken. Hierdoor ervaren kinderen welke rekenonderwerpen zij al goed beheersen en welke zij
nog extra moeten oefenen. Hiervoor zijn oefeningen in het werkboek aanwezig;
 Er zijn verschillende werkboeken, zodat er op zes verschillende niveaus gewerkt kan worden met
dezelfde rekenonderwerpen. Hierdoor kan de instructie veelal met de hele groep plaatsvinden omdat
de verwerking op eigen niveau gemaakt kan worden.
Om de instructies zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we op maandag en woensdag
wisselmomenten. Dat wil zeggen dat alle leerlingen uit groep vijf een rekeninstructie krijgen in de
bovenbouw. (op maandag van juf Saskia en op woensdag van juf Marjolein) Dit gebeurt tijdens de gymles
van de bovenbouw, zodat groep vijf zonder andere leerlingen in de klas zit.
Alle leerlingen van groep drie krijgen instructie in de klas van juf Debby en alle leerlingen uit groep vier
krijgen hun uitleg van juf Anneloes of juf Sandra.
Het voordeel van deze wissel is, dat er geen leerlingen in de klas aanwezig zijn die met iets anders bezig
zijn, zodat er meer rust in de klas is. Verder is het als leerkracht ook leuk om weer andere leerlingen les te
mogen geven.
Getal & Ruimte is nog niet beschikbaar voor groep acht, maar gelukkig hebben we sinds dit schooljaar wel
de vernieuwde methode Rekenrijk. Deze methode is moderner en overzichtelijker dan de vorige.
Getal & Ruimte heeft ook lessen ontwikkeld voor de onderbouw. Gedurende dit schooljaar zal ook de
onderbouw hiermee starten, zodat het rekenonderwijs van de kleuters nog beter zal aansluiten bij de
middenbouw.

Luizen en kriebelbrigade
Iedere basisschool krijgt er regelmatig mee te maken: haarluis op school! Ook wij
ontkomen er niet aan, maar wij hebben verschillende maatregelen genomen om
haarluis zo veel mogelijk buiten de school te houden. Zo adviseren wij
ouders/verzorgers een zgn. luizencape te gebruiken, waarin de kinderen hun jas (en
straks ook sjaal, muts en wanten) kunnen opbergen en aan de kapstok hangen. Meisjes
met lange haren verzoeken we een staart, vlecht of knot te dragen. Verder controleert
een kriebelbrigade regelmatig (i.i.g. in de week na alle vakanties) alle groepen op haarluis. Indien bij een
kind geconstateerd wordt dat hij/zij haarluis heeft, wordt zo spoedig mogelijk de ouder/verzorger
ingelicht en verzoeken wij deze ouder direct met behandeling te starten. De ouder/verzorger wordt dus
gevraagd het kind hiervoor van school op te komen halen. Na behandeling mag het kind uiteraard
meteen weer naar school worden gebracht! Meestal lukt dit prima, maar mocht dit niet mogelijk zijn
wordt er in overleg met de ouder/verzorger naar een andere oplossing gezocht.
Over de bestrijdingsmethode van haarluis doen verschillende ideeën de ronde. U kunt hiervoor via internet
uitgebreide informatie verkrijgen (www.huidinfo.nl/hoofdluis , www.hoofdluizen.nl ,
www.ggdhollandsnoorden.nl (doelgroepen -> scholen -> basisonderwijs -> jeugdgezondheidszorg ->
hoofdluis).
De verantwoordelijkheid voor controle op haarluis en de behandeling/behandelmethode ligt overigens bij
de ouders. Onze kriebelbrigade is daarbij een extra service van de Flierefluiter

Een luizencape kost
€ 5,00

Zoals in het stukje hierboven is aangegeven raden wij alle ouders aan gebruik te
maken van luizencapes voor het opbergen van jassen etc. Het liefst zouden we
zien dat deze capes het hele jaar gebruikt worden. Als service kunt u deze
luizencape op school kopen tegen een gereduceerde tarief (t.o.v. de prijs in de winkel).

(contante betaling)

De kriebelbrigade werd onder andere bemand door ouders van onze vorige groep 8. Deze kinderen zitten
nu op het Voortgezet Onderwijs. Daarmee hebben ook een aantal kriebelouders afscheid genomen. De
luizenmoeders en vaders kunnen wel wat uitbreiding gebruiken. Heeft u interesse? Meld het even bij de
leerkracht van uw kind, Patricia of Alette.

Schoolgymclub
De schoolgymclub is bedoeld voor kinderen die bv. nog niet op een sportvereniging zitten en kenmerkt zich
door een zeer divers aanbod van sport- en spelactiviteiten. Veel voorkomende activiteiten zijn:
touwzwaaien, springvormen, zwaaien, schommelen, maar ook voetbal, zaalhockey, tikspelletjes en diverse
trefbalvormen. Het is juist deze diversiteit die de schoolgymclub zo bijzonder maakt. Er worden lessen
aangeboden voor kinderen uit de groepen 3 t/m 5. Deze les wordt ook samen met de KlimOp
gegeven. Aan de schoolgymclub zijn wel kosten verbonden, 10 weken voor € 20,- Wilt u uw
kind opgeven voor deze lessen, dan graag een mailtje naar Lisette Bakker
Wat:
Schoolgymclub
Voor wie:
kinderen die extra willen gymmen uit de groepen 3 t/m 5
Waar:
sporthal de Opgang (grote zaal)
Wanneer:
woensdag 13.15 – 14.00 uur start na de herfstvakantie
Kosten:
€ 20,- voor 10 weken
lisette@montessori-deflierefluiter.nl

Staking 5 oktober
Vorige week donderdag was onze school gesloten i.v.m. de landelijke
stakingsactie van basisschoolleerkrachten, georganiseerd door PO-in-actie!
Een aantal van onze leerkrachten is naar Den Haag afgereisd om daar samen
met andere leerkrachten uit het hele land de actie te steunen!
Ondertussen is bekend geworden dat het (demissionair) kabinet aan een deel
van de gestelde eisen tegemoet wil komen door extra geld ter beschikking te
stellen voor het verlagen van de werkdruk, maar om een daadwerkelijke
verbetering in het onderwijs aan te brengen moet nog verder gestreden
worden. De stakingsactie zal daarom wellicht nog een vervolg krijgen in
november. Daarover informeren wij u uiteraard ruim op tijd!

Conciërge Milan stopt!
Vorig schooljaar heeft Milan de juffen enorm geholpen met het verrichten van verschillende hand- en
spandiensten. Vanwege gezondheidsredenen is Milan genoodzaakt zijn werk bij ons te stoppen. We zullen
hem erg missen, maar gelukkig kunnen we hem nog regelmatig op het schoolplein vinden als hij zijn
dochter ophaalt! Dank je wel Milan.

Schoolbibliotheek
De Flierefluiter is in het bezit van een prachtige bibliotheek. Wij hebben een groot assortiment boeken
waar de kinderen uit kunnen kiezen. De ruimte waar de bibliotheek gesitueerd is, nodigt kinderen ook uit
om even lekker rustig in boeken te speuren of een voorproefje te doen.
De uitleen van de boeken wordt verricht door ouders. Met het vertrek van een groep 8, is vorige schooljaar
ook een aantal trouwe bibliotheek ouders van school gegaan.
Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe biebouders die ons één keer in de vier weken willen komen helpen.

Het zou erg fijn zijn wanneer vooral ouders uit de onder- en middenbouw zich aanmelden (zij zijn tenslotte
nog lekker lang beschikbaar voor de school), maar natuurlijk zijn wij ook enorm blij mee uitleenhulp van
ouders uit de bovenbouw.
Gaat dit voor u lukken? Wij zouden er erg blij mee zijn.
Het werk in de schoolbibliotheek houdt voornamelijk in dat u de uitleen registreert in het uitleensysteem
en teruggebrachte boeken weer terugzet op de goede plaats. De bieb diensten zijn alleen het eerste uur
van de ochtend, van 8.30- 9.30 uur.
Paulette Kooijman (de moeder van Nathan Straube) kan u meer vertellen over het helpen in de bieb. Haar
telefoonnummer is 06 – 54 68 65 44. Bij haar kunt u zich ook aanmelden.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om zich voor elkaar en
de gemeenschap in te spannen. Leerlingparticipatie noemen wij dat.
Bovenbouwleerlingen worden de komende periode ook ingewerkt om
ook biebdienst te kunnen draaien.
Ze leren hoe de boeken uitgeleend en weer ingenomen worden met de
computer.
De leerlingen kunnen dan bij extreme drukte in de bibliotheek bij
springen of bijvoorbeeld een keer zelfstandig een bibliotheek dienst
verrichten wanneer er door omstandigheden geen ouder beschikbaar is.
Op deze manier dragen ook onze bovenbouw leerlingen een steentje bij.

Vervanging voor juf Miranda
Het begint spannend te worden: gaat het ons lukken een geschikte vervanger te vinden voor juf
Mirjam/Miranda. U zou ons enorm helpen door in uw netwerk de vacature te verspreiden. Alvast hartelijk
dank namens alle Haviken en de juffen.
.

Schoolplein renovatie
Zoals u heeft kunnen zien is de eerste fase van de herinrichting van ons schoolplein voltooid. Maar
daarmee is he schoolplein nog lang niet kaar. In het najaar worden de struiken op de ‘bulten’ geplant en
wordt een wigwam op het kleutergedeelte geplaatst. Ook zal een deel van het plein opnieuw bestraat
worden omdat de afwatering niet goed functioneert.
In het voorjaar worden vervolgens de bloeiende struiken geplant. De planning is dat voor april het
schoolplein helemaal klaar is.
Tot die tijd wil ik u vragen om de kinderen niet op de aardebulten te laten spelen. het is belangrijk dat voor
de aanplanting de aarde tot een goed compact geheel is samengeklonken. Wanneer er op de aarde
gespeeld wordt, zorgt dit voor ongewenste verspreiding van de aarde.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Stagiaires
Op de Flierefluiter vinden wij het heel belangrijk om onze bijdrage te leveren in de opleiding van jonge
enthousiaste PABO studenten. Zij zijn immers de toekomst van het onderwijs!
Op dit moment hebben we in iedere groep een stagiaire kunnen plaatsen. Daar zijn we heel erg blij mee en
we wensen deze studenten een hele fijne tijd bij ons op school.
In de INFO stellen ze zich aan u voor:
Hallo ouders,
Ik ben Rowan Nuijten, student aan de iPabo te Amsterdam. Het aankomende half jaar
zal ik iedere maandag stage lopen in groep 6/7/8 bij juf Mariska, op de Flierefluiter.
Dit kan ook nog een heel jaar worden, maar dat is nog niet zeker..! Wat ik wel zeker
weet is, dat ik er ontzettend naar uit kijk om de kinderen te leren kennen/begeleiden
op school.
Groeten, Meester Rowan

Hallo allemaal,
Ik ben juf Nina en woon in Hoogkarspel.
Ik loop stage bij de Haviken groep 6,7,8 en ik blijf bij jullie op school tot het einde van
het schooljaar. Ik ben iedere maandag aanwezig en week 42 en 2 ben ik er de hele
week. De opleiding tot juf volg ik op de iPabo in Alkmaar. Ik heb voor het onderwijs
gekozen omdat ik het leuk vind om de leerlingen dingen te leren en hen te helpen op
weg naar de toekomst.
Qua sport heb ik vroeger veel gedaan aan inline-skating en schaatsen. Dat vond ik altijd
erg leuk en gezellig. Ik heb zelfs wedstrijden gedaan in andere delen van Nederland.
Tegenwoordig doe ik aan zwemmen, dan zwem ik baantjes met vriendinnen.
Ik kijk er naar uit om (met plezier!) het hele jaar les te geven op deze school.
Groetjes, Juf Nina

Agenda
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
20 oktober
21 t/m 29 okt
30 oktober
1 november

Lesjesavond, 18.30 – 19.30 uur
Scholierenveldloop
Pauwen natuurexcursie
Halloween Bingo
Creamiddag 13.00 – 14.15 uur
HERFSTVAKANTIE
Eerste schooldag na herfstvakantie
Geen gym ivm studiedag juf Lisette

De volgende INFO verschijnt in week 44,
na de herfstvakantie

Heeft uw kind drinken mee dat kan
bederven doordat het niet koel
bewaard blijft? In onze teamkamer
staat een kleine koelkast. Uw kind
mag aan de juf vragen om het drinken
in de koelkast te bewaren.

