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Beste ouders/verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe kalender jaar! We hopen dat u allen fijne dagen heeft gehad.
Voor alle mensen die onze nieuwjaarsgroeten niet hebben ontvangen; wij wensen u een mooi 2018 toe!
Maandag zijn de meeste kinderen weer met veel enthousiasme begonnen, uiteraard zijn er ook kinderen die
het uitslapen toch wel erg waardeerden….en nu missen!
De vakantie heeft ook ons team goed gedaan. We zijn vol energie weer van start gegaan. Een drukke
periode met veel activiteiten ligt voor ons.
Op 1 januari was het precies een jaar geleden onze collega Els overleed. Wij herinneren ons Els als een lieve,
vrolijke en kleurrijke juf. In deze sfeer willen wij deze week stil staan bij haar overlijden. Met en voor de
kinderen organiseren we een herdenkingsmoment. Op het schoolplein zal daarom donderdag een Els
worden geplant. De kleinkinderen van juf Els, beiden ook leerling van de Flierefluiter, zullen daarbij helpen.
Kinderen die dat willen, mogen voorafgaand de boom versieren met een mooi gekleurde strook stof. De
jongste kinderen rijgen pindakettingen voor in (of rond) de boom. Juf Mirjam zal de kinderen kort
toespreken. Het herdenkingsoment is onder schooltijd en alleen voor het team, de kinderen en familie van
juf Els.
Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer
Week 2 ben ik aanwezig; maandag, woensdag en donderdag
Week 3 ben ik aanwezig; dinsdag, donderdag en vrijdag
Week 4 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag

Aanschuiftafel
Zoals u in eerdere INFO heeft kunnen lezen, organiseren we met ingang van dit school jaar bijeenkomsten
voor ouders waarbij onderwerpen besproken worden over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en
over schoolzaken die daaraan gekoppeld zijn. We noemen deze bijeenkomsten; de aanschuiftafels. U kunt
namelijk vrijblijvend bij de bijeenkomst aanschuiven. De bijeenkomsten worden verzorgd door onze
schoolmaatschappelijk werkster Elles van Amstel en intern begeleidster Marouscha Maas. Onder het genot
van een kopje koffie/thee met een koekje, kunt u ervaringen uitwisselen en ontvangt u informatie over een
gekozen onderwerp.
De 1e aanschuiftafel is op dinsdag 16 januari en gaat over ‘Positief opvoeden’.
“Met positief opvoeden houd je de sfeer thuis goed en zitten kinderen lekker in hun vel!”
Dat klinkt prachtig en als ouder wil je dit ook graag. Maar eenvoudig is het niet altijd. Soms is opvoeden
veeleisend en kost het veel energie.

Hoe houd je het positief wanneer je kind
ongehoorzaam is en gedrag vertoont dat je niet
begrijpt? Het gesprek over positief opvoeden kan
helpen antwoord te vinden op deze vraag. Bij positief
opvoeden ligt de nadruk op een goede communicatie
met je kind en het geven van positieve aandacht aan de
dingen die kinderen goed doen.
Tijdens deze “aanschuiftafel” praten we met elkaar
over welke opvoedingsaanpak u kunt hanteren, waardoor het positief opvoeden makkelijker gaat. U krijgt
zicht op hoe gedrag van kinderen ontstaat en welke invloed je hierop kunt uitoefenen. U krijgt tips over hoe
u om kunt gaan met ongewenst gedrag en inzicht in wat werkt in de opvoeding en wat niet. Verder krijgt u
informatie over methodes die ervoor zorgen dat u een goede band opbouwt met uw kind.
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze aanschuiftafel bij te wonen
Schuif maar aan…… u bent welkom!
Waar:
Montessorischool de Flierefluiter
Tijdstip:
Dinsdag 16 januari van 13.15 tot 14.45 uur
Gespreksleiders: Marouscha Maas en Elles van Amstel

Fun in Athletics
Voor de groepen 6 en 7 wordt er op maandag 29 januari weer Fun in Athletics georganiseerd! Dit sportieve
toernooi vindt plaats onder schooltijd in de Opgang. Fun in Athletics is een toernooi waaraan alle
basisscholen uit Hoorn meedoen. Het is een indoor atletiektoernooi waarvoor de kinderen tijdens de
gymlessen oefenen. Speerwerpen, kogelstoten, estafette… alles komt aan bod!
Het betekent wel dat de gymlessen voor alle groepen op maandag 29 januari komen te vervallen.
Het ochtendprogramma voor groep 6 start om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.
Het middagprogramma voor groep 7 start om 12.30 en duurt tot 14.30 uur.
Het is mogelijk om als ouder/verzorger op de tribune te komen kijken.
Zeker de afsluitende estafette is de moeite waard!
Voor groep 6 zoeken wij 2 ouders die een groepje willen begeleiden en ook voor groep 7
graag 2 begeleidende ouders. Wilt u graag helpen op deze dag, wilt u dit dan even aan de
groepsleerkracht doorgeven.

Nog meer sportnieuws
Vanaf maandag 15 januari t/m zaterdag 27 januari organiseert de hockeyclub
WFHC open trainingsweken.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen dan gratis meetrainen en ervaren hoe
leuk hockey is. Inschrijven kan via de site www.wfhc.nl.
Kinderen trainen een halfjaar mee en kunnen daarna in een team worden
geplaatst.
Dus begin nu en speel in seizoen 2018/2019 wedstrijden in een hockeyteam!
Kom meetrainen en ervaar hoe leuk hockey is!
Schaatsen op schaatsbaan de WestFries
Onze school doet mee aan het schoolschaatsproject “school van de week” wat samen met de WestFries
wordt georganiseerd.
In de week van 15 tot 21 januari krijgen de kinderen, op vertoon van de kortingskaart die op school is
uitgedeeld, 50 % korting op de entree. Na het schaatsseizoen wordt er gekeken van welke school, in
verhouding tot het leerlingen aantal, de meeste kinderen hebben geschaatst in deze week.
Wie weet winnen wij de “school van de week bokaal”.
Veel schaatsplezier!

Cultureel aanbod van Pakhuis-theater
In theater het Pakhuis kunnen ouders en kinderen genieten van veelzijdig aanbod. Hieronder treft u een
overzicht van de kindervoorstelling van de komende maanden.
Zondag 14 januari 2018 om 15:00 uur door Marjo Dames; Spin en Spook
Spin en Spook is een vrolijke griezelige vertelling voor kleuters en groep 3.
Het vertellen wordt afgewisseld met poppenspel. De kleuters mogen zelf op gezette momenten griezelgeluiden maken. Bang zijn hoort erbij, en door nieuwsgierigheid kun je door je angst heenkomen.
Zondag 21 januari 2018 om 15:00 uur REMCO THEATER-KUNST 'BROM BEER'
In een bos, hier ver vandaan, wonen Beer en Sprinkhaan. Ze wonen daar al een tijdje en hebben een rustig
leventje. Op een dag blijft Beer in bed liggen en doet de deur niet meer open. Zijn vriend Sprinkhaan wil
hem helpen, maar weet niet hoe. Zal het Sprinkhaan lukken om Beer weer uit bed te krijgen? Brom Beer is
een spannende en ontroerende voorstelling, gespeeld door kindertheatermaker en acteur Remco Raessen.
Met het spelen van de poppentheatervoorstelling Brom Beer zet dit talent een nieuwe stap in zijn carrière.
Remco Raessen laat niet alleen fabuleus poppenspel zien, maar is
ook de maker van het decor en de prachtige poppen.
Vanaf 4 jaar.
Zondag 28 januari 2018 om 15:00 uur door Marjo Dames; Dr.
Proktors Schetenpoeder
Dr Proktor is uitvinder en met zijn nieuwste poeder kun je
knalscheten laten. Leuk voor een feestje want ze stinken niet en
ze knallen wel harder dan 3 kanonslagen bij elkaar. Maar dan zijn
er dieven die het poeder willen stelen. Dr Proktor en zijn
buurkinderen Lise en Bart gaan daar een stokje voor steken. Het
wordt spannend.Dr. Proktor's schetenpoeder is een spannend
verhaal met veel actie en humor geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar.
Zondag 4 februari 2018 om 15:00 uur door Zandfluisteraar Janna de Lathouder, Schaduwmuzikant
Martijn Bos en Zandtekenenaar Sylvia Wybenga ; ‘Klaas Vaak en de Zevenslaper‘
Ontdek waar rare dromen vandaan komen in ‘Klaas Vaak en de Zevenslaper ‘ .
vanaf 4 jaar
Zondag 11 februari 2018 door Poppentheater Koekla: SPOOKJE
Spookje gaat over Thijs, die maar niet wil slapen omdat hij bang is voor spoken. Je weet maar nooit wat je
in het donker tegen kunt komen. Maar als hij dan een klein Spookje ontmoet, blijkt dat niet eng te zijn. En
wanneer hij met hem mee gaat naar zijn grote kasteel, om met de draak vechten, ziet hij daar een klein
meisje. Dat lijkt wel zijn vriendinnetje Roosje. Lukt het Thijs om haar wakker te krijgen? Deze fantasievolle
voorstelling is geïnspireerd op het sprookje Doornroosje.
Vanaf 4 jaar
Zondag 18 februari 2018 om 15:00 uur door Het Zoldertheater: TIJGER IN HUIS
Jan en Riet verzorgen de dieren in de Dierenopvang: een ooievaar, een kikkertje, een schildpad, een vos en
een muis. Maar Riet is ook gek op tijgers. Als ze jarig is heeft Jan een bijzonder cadeau voor haar. Het zit in
een grote doos en ziet eruit als een wild dier. Een tijger? De voorstelling ‘Tijger in huis’ is geïnspireerd op
het thema van het bekroonde prentenboek ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta Teckentrup. Het boek staat
centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen in 2018.Een vrolijk makende voorstelling over opvangdieren,
tijgers, bang zijn en een verjaardag. Met toneel, theaterpoppen, muziek en liedjes in een aantrekkelijk
dierenopvang decor.
Geert van Diepen en Lia Rood maken al jaren muzikale en taalrijke voorstellingen voor jonge kinderen en
hun (groot)ouders. Met een heldere verhaallijn en fijnzinnige humor die goed aansluiten bij de denk –en
leefwereld van kinderen van 3 tot 7 jaar.

Zondag 25 februari 2018 om 15:00 uur door Chris Champion: Sydney’s Circus
In deze one-man clownshow creëert Sydney de magische en spectaculaire sfeer van het traditionele
Engelse circus. Hij wordt geholpen door het nietsvermoedende publiek, om een wereld van illusie, kleur,
betovering en chaos te produceren. Heldendaden van onmenselijke kracht, zoals jongleren met
kanonskegels, tot daden van onbegrijpelijke stompzinnigheid, zoals een baksteen tussen je tanden
opvangen, de resultaten zijn altijd komisch, rampzalig en onverwacht. Deze bruisende familieshow laat je
op het puntje van je stoel zitten en genieten van goochelen, jongleren en heel veel meer. Vanaf 4 jaar.
Zondag 25 februari 2018 om 14:00-14:45 uur, Circus Workshop
Altijd al circus artiest willen zijn? Wil je leren hoe je met drie ballen kunt jongleren of een draaiend bord op
je neus kunt balanceren? Dan is een circus workshop iets voor jou.
Deelnemers kunnen kennismaken met de beginselen van het vak of, en dat is misschien wél zo belangrijk,
gewoon een leuke middag hebben! De workshop bestaan uit: Jongleren Met ballen, sjaaltjes, hoepels,
kegels, devil sticks, diabolo en draaiende borden . Evenwicht Op stelten, éénwiel fiets, pedallo, ton en dans
koord. Chris Champion begon in Engeland bij een rondreizend circus waar hij werkte als clown en jongleur.
Vanaf 1985 maakt hij eigen circus voorstellingen, waaronder de prijs winnende straattheater show
‘Sydney’s Circus’. Hij geeft circus workshops aan kinderen en volwassenen.
Zondag 4 maart 2017 om 15:00 uur door Loboman Producties; Ridder Jacob.
Jonkvrouw Jacoba kan alles! Nou ja…bijna alles.
De stalknechten Coenraad en Manshooft vertellen haar verhaal; over hoe ze voor haar dorpen zorgt, over
hoe goed ze dat kan, en over dat ze belangrijke brieven krijgt van die dorpen…
Maar ja, lezen en schrijven, dat kan Jacoba helemaal niet. Gelukkig helpt haar oom haar.
Maar leest hij wel eerlijk voor? Jacoba moet dus nóg stoerder worden dan ze al is.
Een spannend verhaal over vals spelen, volhouden en jezelf zijn.
Voor iedereen vanaf 6 jaar

Veilig verkeer
In de maand december heeft een groep vrijwilligers zich bezig gehouden met de verkeersveiligheid voor
basisschoolleerlingen in de wijk Bangert en Oosterpolder. Het doel van deze groep was/is de
verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren. Het bleek dat er veel te verbeteren viel! Na de actie in
de Bangert en Oosterpolder, wordt de aandacht naar de gehele gemeente Hoorn verplaatst. Dit omdat men
vindt dat alle kinderen in de gemeente Hoorn veilig naar school moeten kunnen gaan. Om de problematiek
in kaart te brengen wordt een meldpunt geopend waar alle inwoners gevaarlijke verkeersituaties rondom
de scholen kunnen melden. Alle inwoners van de gemeente Hoorn kunnen via een website een gevaarlijke
situatie melden. Hoe meer aanmeldingen er komen, hoe sterker men zich kan maken voor een veiliger
Hoorn.
Het meldpunt Veilig naar school kunt u vinden via (www.cda.nl/noord-holland/hoorn/meldpunt-overlastgevaarlijke-kruispunten), u kunt ook mailen naar michielbeemster@cda-hoorn.nl.
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u
contact opnemen met CDA lid Michiel Beemster michielbeemster@cda-hoorn.nl.

Gezamenlijke viering
Op 19 januari is het zover; dan hebben we op vrijdagmiddag weer
een Flierefluiter-viering. Alle klassen verzorgen tijdens deze viering
een mini-optreden. Dit kan een liedje of gedichtje zijn, het kan een
kort toneelstukje of een mini-quiz zijn. Het kan ook zijn dat er aan
het publiek getoond wordt waar de klas zich de afgelopen periode
mee bezig heeft gehouden en wat er zoal geleerd is!
De ouders van de Pimpelmezen zijn deze keer uitgenodigd om bij dit
festijn aanwezig te zijn.
De viering start om 13.45 uur.

Tabor College event
Op woensdag 31 januari 2018 van 13.30 tot 16.30 uur vindt de première plaats van het
Junior-vwo@Oscar event en leerlingen uit groep 8 met een HAVO of VWO advies kunnen daarbij aanwezig
zijn. Tijdens dit event maken de leerlingen kennis met het Tabor College Oscar Romero en zien meteen de
bijzondere vwo-vakken Spaans en Wetenschapsoriëntatie. Dit laatste vak is bedoeld om leerlingen voor te
bereiden op het Wetenschappelijk Onderwijs, oftewel de universiteit.
Met een voorlopig advies havo-vwo of vwo ben je van harte welkom op dit Junior-vwo@Oscar event. Wil je
je opgeven? volg deze link. Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 24 januari. Er is plaats voor 90 leerlingen.
Helaas geldt: vol is vol.

Klassenouders gezocht
In de onderbouw is een klassenouder al een vertrouwd
gegeven. Ook in de midden- en bovenbouw willen we
graag per groep gaan werken met een klassenouder.
De klassenouder is de verbinding tussen de leerkracht
en de ouders voor wat betreft algemene klassenzaken.
De klassenouder wordt betrokken bij het voorbereiden
van activiteiten (zoals bijvoorbeeld het paasontbijt of
een sportactiviteit), door bv. hulpouders te zoeken of zélf mee te helpen. Buiten organisatorische zaken
vinden wij het ook belangrijk dat de klassenouder betrokken is bij het wel en wee van de groep. Zo kan de
klassenouder een rol spelen bij sociale gebeurtenissen. Hij/zij kan een kaartje sturen namens de groep, bij
de geboorte van een broertje of zusje, of bij een andere belangrijke gebeurtenis binnen een familie. Of
hij/zij kan helpen bij het betrekken van nieuwe ouders bij de groep. Ook kan het fijn zijn wanneer de
klassenouder de leerkracht inlicht wanneer hij/zij signalen opvangt dat er schoolzaken niet duidelijk zijn
voor ouders, of bij problemen. Dit zijn zaken die het team niet altijd rechtstreeks te horen krijgt. We zien de
klassenouder als een aanvulling op onze geweldige ouderraad.
Binnenkort zullen alle klassen via Digiduif een oproep doen. Indien u zich beschikbaar wilt stellen als
klassenouder kunt u via Digiduif reageren. Bij meerdere kandidaten zullen de leerkrachten overleggen.
De taak van klassenouder kan namelijk ook goed door twee ouders samen worden uitgevoerd.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de leerkracht van uw kind.

Valentijnsdag – cadeau
Het zijn elk jaar altijd leuke dagen; vaderdag, moederdag en
Valentijnsdag. Veel kinderen maken zelf knutsels of kopen een
kleine attentie voor hun ouder. Om onjuiste verwachtingen te
voorkomen: bij ons op school hebben wij ervoor gekozen om
één keer per jaar met de kinderen te werken aan een mooi,
zelfgemaakt presentje waarmee zij hun vader, moeder of
andere dierbare opvoeder kunnen verrassen. Vorig schooljaar
werd het presentje gemaakt vlak voor moederdag. Dit jaar
koppelen we de verrassing aan Valentijnsdag (14 februari).
De werkjes zullen overigens niet heel groots en ingewikkeld
worden. Hiertoe hebben we gekozen om ervoor te zorgen dat indien kinderen twee werkjes willen maken
(sommige kinderen worden grootgebracht in twee gezinnen), dit in de gegeven tijd mogelijk zou moeten
zijn. Het gaat tenslotte om het idee! We hopen zo alle kinderen te helpen bij het voorbereiden van een
leuk verrassingspresentje!
Houdt u er alstublieft rekening mee dat de klas in de week van 5 februari even verboden terrein is voor
alle ouders en verzorgers, anders is de verrassing er voor u meteen al af… Ogen dicht dus!
We zijn heel benieuwd hoe het presentje door u wordt ontvangen.

Open dagen Voortgezet onderwijs
Inmiddels hebben voor alle kinderen/ouders uit groep 8 de VOadviesgesprekken plaats gevonden. Altijd een spannend en officieel
moment! Het betekent dat deze kinderen met hun ouders zich zo zoetjes
aan moeten gaan oriënteren op een goede en passende school voor
voortgezet onderwijs. Veel informatie over de verschillende scholen bij
ons in de regio kunt u terugvinden op internet. Daarnaast is het natuurlijk
van belang deze scholen te bezoeken en samen met uw zoon/dochter de
sfeer te proeven! Alle scholen houden in januari/februari open dagen die
speciaal worden georganiseerd voor kinderen en ouders uit groep 8:
Clusius College
26 en 27 jan.
OSG West-Friesland
1, 2 en 3 febr.
SG Copernicus
25, 26 en 27 jan.
SG Newton
19 en 20 jan.
SG d’Ampte
6 en 7 febr.
SG Oscar Romeo
5, 6 en 7 febr.
SG Werenfridus
29, 30 en 31 jan.

Agenda
Dinsdag

16 januari

Aanschuiftafel 13.15 – 14.45 uur

Vrijdag

19 januari

Gezamenlijke viering, ouders van de Pimpelmezen uitgenodigd

Maandag

29 januari

Geen gymlessen, wel Fun in Athletics

Maandag

5 februari

Studiedag team; school gesloten (alle kinderen vrij)

Vrijdag

9 februari

Kinderdisco voor mb en bb leerlingen

Woensdag

14 februari

Valentijnsdag

Vrijdag

23 februari

Juffendag op de Flierefluiter; feest! (school tot 14.45 uur)

24 febr t/m 4 mrt

Voorjaarsvakantie

Fijne week!

