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Beste ouders/verzorgers,
De weken voor de kerstvakantie vormen altijd enorm sfeervolle periode. De kinderen genieten van de Sint
verhalen en bijzondere activiteiten in de klas. Soms brengt het ook (te) veel spanning met zich mee. In deze
INFo kunt u lezen hoe u daar mee om kunt gaan.
Ook vindt u informatie over de verjaardag van de Sint zelf. En te gelijker tijd richten we ons ook al weer op de
kerstviering.
Vorig schooljaar werd de kersviering extra gezellig gemaakt door het kerstkoor en kerstorkest. Vele ouders
en kinderen vonden het orkest en het koor een bijzonder mooi initiatief. Ook dit jaar willen we de sfeer
tijdens het kerstdiner met het orkest en koor, compleet maken.
Helaas hebben we nog geen enkele reactie ontvangen op onze oproep voor het kerstkoor en kerstorkest.
Daarom graag voor dit deel nog uw extra aandacht. Ook muzikale opa,oma’s, familie, buren zijn van harte
welkom om bij ons op te treden.
In de voorgaande INFo heb ik u geïnformeerd over de tegenvallende opbrengsten van de landelijke staking op 5
oktober. Er is veel meer nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, om de leerkrachten meer ruimte
te geven alle leerlingen goed te begeleiden en om het vak voor zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker
maken. Op 6 december beslist de POraad over een vervolgstakings actie. Indien er gestaakt wordt zal onze
school de staking ondersteunen en haar deuren weer sluiten.
De Po-raad heeft laten weten dat een vervolgstaking op 12 december plaats zal vinden. Noteert u deze dag vast
in uw agenda. Na 6 december zal ik u informeren of de staking inderdaad plaats zal vinden.

Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer

Week 48 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en donderdag
Week 49 ben ik aanwezig; dinsdag, donderdag, vrijdag.
Week 50 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en woensdag.

Sinterklaasfeest op school
Dinsdag 5 december vieren wij ons Sinterklaasfeest op school.
Om 8.45 uur komt Sinterklaas aan op ons schoolplein. Alle kinderen komen dan naar buiten om Sint en zijn
Pieten te verwelkomen. U bent van harte welkom om de intocht van de Sint mee te beleven. Wij vragen u om
een beetje achteraan te gaan staan, zodat de kinderen alles goed kunnen zien. Als Sint Nicolaas aangekomen
en verwelkomd is met liedjes en een welkomstwoord van Patricia, zal de hele schoolbevolking naar
binnen gaan om het Sinterklaasfeest verder te vieren. Zoals elk jaar begeleiden de kinderen uit de
bovenbouw de kleuters. Ouders kunnen helaas niet mee naar binnen…. maar niet getreurd -> er
worden foto’s gemaakt! Die worden op Facebook geplaatst.

Er zijn veel prachtige Sintwerkstukken gemaakt, die na het Sinterklaasfeest mee naar huis mogen. Het is handig
wanneer de kinderen een plastic tas mee naar school (voorzien van naam nemen zodat aan het einde van de
feestdag alle spulletjes makkelijk mee naar huis kunnen worden genomen.
Heeft u een kind in de bovenbouw, dan vraagt Sint u om toe te zien dat het goed komt met de surprise en het
gedicht. Het moet een leuke verrassing zijn, niet iets met vieze dingen. Het zou mooi zijn als de surprise heel kan
blijven bij het uitpakken, want dan kunnen de familieleden er thuis ook van meegenieten! Na de
Sinterklaasviering worden alle surprises nog tentoongesteld in de gemeenschappelijke ruimte op het podium. Zo
kunnen alle leerlingen, ouders en juffen de surprises bewonderen.
Verwerk dus in het gedicht een hint om de surprise makkelijk open te maken.
Het gedicht is minimaal 8 regels en zelf gemaakt (geen internet verzen) .
.
Alle kinderen zijn op dinsdag 5 december om 12.00 uur uit.
Uw kind hoeft op deze dag geen eten en drinken mee naar school te nemen, de Sint trakteert! We
wensen iedereen een heel gezellig Sinterklaasfeest!

Sinterklaasfeest op school; ook heel spannend.

Cadeautjes, pepernoten, chocoladeletters, marsepein... De meeste kinderen kijken enorm uit naar de
komst van Sinterklaas. Het is een feest van gezelligheid, cadeautjes en ook van een beetje
geheimzinnigheid.
Elk kind heeft tijdens de Sinterklaasperiode een beetje last van een gezonde spanning. Maar vooral bij
kleuters kan de intocht van deze kindervriend zo ingrijpend zijn, dat het ander gedrag gaat vertonen.
Hoe kun je als ouder nu zo goed mogelijk omgaan met deze Sinterklaasstress?

Tip 1

Zorg dat je kind voldoende nachtrust krijgt. Je kind heeft meer moeite met gehoorzamen als hij/zij erg
moe is. Het is belangrijk dat je kind voldoende tijd heeft om alle indrukken te verwerken. Laat je
zoon/dochter ook niet aan teveel Sinterklaasactiviteiten deelnemen. Beperk het aanbod. Houd bovendien
zoveel mogelijk vaste eet- en slaaptijden aan.
Tip 2

Blijf zelf opvoeder van je kind. Dreig bijvoorbeeld niet dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft als je kind
zich misdraagt. Je kind kan onrustig worden van het idee dat Sinterklaas alles ziet en weet. Ook kan je
zoon/dochter hierdoor bang worden om te gaan slapen. Je kind heeft in deze spannende tijd duidelijkheid
en leiding nodig en die vinden hij/zij bij jou, niet bij Sinterklaas!
Tip 3

Laat je kind lekker buiten spelen als hij/zij erg druk is. Zo kan je kind de spanning in het spel kwijt.
Even fijn stoom afblazen maakt dat je kind zich daarna vaak weer wat rustiger binnenshuis gedraagt.
Tip 4

Wees duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de schoen mag zetten. Geef uitleg over wat hij/zij kan
verwachten. Vertel je kind duidelijk hoe je wilt dat hij/zij zich gedraagt bij de verschillende momenten.
Prijs je kind als het zich goed gedraagt.

Tip 5

Een kleuter heeft vaak nog weinig tijdsbesef. Een zelfgemaakte (scheur)kalender kan helpen de nachtjes
tot de verschillende feestelijkheden te tellen. Dit maakt het overzichtelijk voor een kind.
Tip 6

Soms gaat je kind door de spanning spontaan weer in de
broek plassen. Maak je hier niet te druk om. Meestal lost het
probleem zich vanzelf weer op als alles weer ‘rustig’ is.
Tip 7

Angstige kinderen kun je langzaam aan Sinterklaas laten
wennen door hem eerst eens op een veilige afstand te
bekijken. Lees of kijk samen televisie over Sint en Piet.
Kinderen moeten vaak huilen als het gezicht van Sint of Piet
te dichtbij komt. Dit kun je voorkomen door bij de
sinterklaasstoet wat naar achteren te gaan staan en je kind
pas mee naar voren te nemen als hij/zij daaraan toe is.
eilandje’ achter de boerderij. De kinderen van onze groep hebben hier al heerlijk gespeeld!

Medezeggenschapsraadverkiezing
27 ouders hebben de moeite genomen om hun stem voor de Mr verkiezingen uit te brengen. Waarvoor
hartelijk dank.
Maurice Caris, vader van Jule uit de onderbouw is verkozen tot lid van de oudervertegenwoordiging.
Maandag heeft de eerste MR vergadering met Maurice er bij al plaats gevonden.
We wensen de MR veel succes in deze nieuwe samenstelling.
Hartelijk dank nogmaals aan de overige ouders die zich kandidaat hebben gesteld. Heel erg fijn dat de
bereidheid en motivatie er is om een bijdrage aan onze school te leveren.

Muzikale talenten voor Kerstkoor of Kerstorkestje gezocht
In de inleiding heeft u al kunnen lezen dat we heel graag weer een kerstkoor en kerstorkest willen
samenstellen.
Er zijn nog geen reacties binnen gekomen. Daar
hopen wij natuurlijk wel heel erg op.
Daarom nog een keer de informatie over het koor
en het orkest.
Vorig jaar heeft een koor van ouders kerstliedjes
voor ons gezongen tijdens het kerstdiner. In
iedere klas kwam het koor drie liedjes zingen. We
vonden dit erg leuk en sfeervol; de kinderen
reageerden er enthousiast op. . Dit jaar willen we
graag weer zo’n koor. Het gaat ons vooral om de
sfeer en het plezier; iedereen die het leuk vindt, kan meedoen. De oefenmomenten worden in overleg
gekozen met de ouders, opa’s en oma’s, die zich hebben opgegeven
Vindt u het leuk om hier aan mee te doen, dan kunt u zich opgeven bij Anneke (klas Roodborstjes, of per
mail: anneke@montessori-deflierefluiter.nl)
De kleuters hebben vorig jaar na het kerstdiner een aantal liedjes gezongen in de hal. Hierbij werden ze
begeleid door een klein orkestje van ouders. Ook dit willen we deze Kerst herhalen. Wie van u een
instrument bespeelt, en het leuk vindt om hier aan mee te doen, kan zich opgeven bij Anneke. (klas
Roodborstjes, of per mail: anneke@montessori-deflierefluiter.nl) Geef hierbij graag even aan welk
instrument u bespeelt. De oefenmomenten worden in overleg gekozen met de ouders, opa’s en oma’s
die zich hebben opgegeven. De muziek krijgt u van te voren.

We vragen het koor en het orkestje om mee te zingen en te spelen met de liedjes die we na het kerstdiner
met de hele school zingen rond de vuurkorven. Hiervoor studeren we met de hele school drie of vier liedjes
in. We kiezen hiervoor bekende kerstliedjes, zodat alle ouders die er op dat moment zijn, kunnen
meezingen.

Peutergym met de Flierefluitjes
Bij ons op school hechten we niet alleen waarde aan
gymnastiek voor de hersens maar ook voor de spieren.
Bewegen is belangrijk blijkt uit veel onderzoek. Onze
vakdocente bewegingsonderwijs Lisette bakker is gestart
met beweeg lessen voor peuters. Het stimuleren van
bewegen voor 0-4 jarigen is belangrijk voor:


het aanleren van persoonlijke, sociale en emotionele
vaardigheden



de bot- en spierontwikkeling



de ontwikkeling van motorische vaardigheden



de cognitie: taalontwikkeling, concentratie en zelfregulering



de ontwikkeling van de hersenen wat bijdraagt aan creativiteit, het probleemoplossend vermogen
en het geheugen



de preventie van overgewicht



voldoende slaap

Daarnaast is het ook van belang om al op jonge leeftijd het langdurig zitten te ontmoedigen. Veel
televisie kijken bijvoorbeeld kan negatieve effecten hebben op de gewichtsstatus, cognitieve
ontwikkeling en psychosociale gezondheid van kinderen.
Bij de peuterlessen mogen 2 bovenbouw leerlingen
assisteren. Samen met juf Lisette begeleiden zij de
peuters bij alle klimtoestellen. Ook voor onze
bovenbouw leerlingen een zeer waardevolle
ervaring.

Er zijn heel veel enthousiaste reacties en opgaves binnengekomen. Zoveel dat de groep inmiddels al vol
zit. Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende aanmeldingen zal een
tweede lesuur worden gestart.
Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar lisette@montessori-deflierefluiter.nl.

Stage week
Volgende week zullen al onze stagiaires de hele week aanwezig zijn. In alle klassen dus extra
gezelligheid en hulp aanwezig. We zijn erg blij met onze stagiaires. Gelukkig is deze
tevredenheid ook wederzijds. Al onze stagiaires geven aan zich bij ons erg welkom te voelen.
Ze waarderen de rust op school en voelen zich volledig betrokken bij het onderwijsproces.
AGENDA

Dinsdag

5 december

Sinterklaasfeest op school, kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Dinsdag

12 december

Mogelijke landelijke stakingsdag; school gesloten

Donderdag

21 december

Kerstviering, alle kinderen 12 uur vrij. Kerstdiner 17.30 -19.00 uur

Vrijdag

22 december

Kerstvakantie ; alle kinderen 12 uur vrij

Maandag

5 februari

Studiedag; school gesloten alle kinderen vrij

