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Beste ouders/verzorgers,
Werkdruk in het onderwijs. U heeft er veel over gehoord de laatste tijd.
Veelal dan over de te hoge werkdruk.
In de deze INFO sta ik graag stil bij de factoren die onze werkdruk beheersbaar houden.
Want die zijn er namelijk ook.
Ten eerste is dat het plezier in het werken met kinderen. Uw kind.
Wij juffen hebben een beroep dat veel vreugde, trots, ontroering en verbondenheid oplevert. Dagelijks
lachen we met elkaar om wat er in een klas gebeurt. Wat een kind gezegd heeft, doet of eindelijk na zoveel
oefenen beheerst. Zo vaak wordt er tegen elkaar gezegd; we zouden zo een boek vol kunnen schrijven.
Waar we ook blij mee zijn en wat écht helpt in ons vak is de hulp van ouders. Wij zijn rijk met ouders die op
school van grote betekenis zijn. Ook voor uw kind.
U kent misschien wel een ouder die helpt bij het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van feesten, een
luizenmoeder of bibliotheekouder. Wellicht kent u ook een ouder die als MR- of bestuurslid betrokken is bij
het beleid van onze school. U ziet ouders die helpen bij klassenactiviteiten en uitstapjes. Er is ook een groep
ouders die zich meer onzichtbaar, maar met net zo veel betekenis, inzet voor onze school. Ik geef een paar
voorbeelden:
Elke week wordt een lege buggy de school in gerold. Als deze eerst zo lege buggy de school weer verlaat, zit
de buggy vol met vuile was. Thuis bij de was-ouders wordt alle schoolwas in de machine gewassen,
gedroogd en gevouwen, om daarna weer netjes bij ons in de kast te worden opgeruimd.
Een oma van twee van onze leerlingen telt al jaren rond deze tijd met alle kinderen uit de onderbouw de
vogels, zij maakt vetbollen met ze en helpt daarnaast ook bij het zaaien van bloemen.
Een moeder van een bovenbouw leerling tovert ons podium een aantal keer per jaar om tot een prachtig
seizoenstafereel dat in de Bijenkorf-etalage niet zou misstaan.
Er zijn ouders die spontaan de handen uit de mouwen steken, zodra zij zien dat er in de klas of rond school
iets kapot is gegaan. Weet u nog de prachtige lichtsterren voor alle ramen in de december maand? Dit was
ook zo’n spontane actie van een betrokken ouder.
Iedere maandag is een moeder van een onder- en middenbouw leerling bij ons op school aanwezig.
Met een speciaal lees-programma geeft zij kinderen die dat nodig hebben extra hulp. Ook heeft zij altijd een
lief en bemoedigend woordje voor ze over. We zien deze kinderen weer blij naar de klas terug gaan.
En weet u wat zo fijn is? Al deze ouders genieten ook zichtbaar van het contact met al onze kinderen.
We delen vol vertrouwen de momenten met hen en ontvangen ze graag in de school.
En zo zijn we weer terug bij het begin van mijn verhaal; het plezier dat we hebben.
Het plezier in de omgang met kinderen en de wens onze kinderen een stevige basis te bieden voor zij
uitvliegen naar het voortgezet onderwijs, verbindt ons met elkaar.
Met vriendelijke groet, Patricia Meyer
Week 4 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag
Week 5 ben ik aanwezig; maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Week 6 ben ik aanwezig; maandag woensdag en vrijdag

Aanschuiftafel
Op 16 januari was de eerst aanschuiftafel op montessorischool de Flierefluiter. Het onderwerp van deze
bijeenkomst was ’De kracht van positief opvoeden’. Wanneer we op een positief manier met elkaar
omgaan op school en thuis, dan zorgt dit voor minder stress en minder conflicten. Het kind ontwikkelt
hierdoor meer vaardigheden en krijgt meer zelfvertrouwen. Bij positief opvoeden zijn 5 belangrijke
bouwstenen te benoemen, namelijk het bieden van een veilige en stimulerende omgeving, positieve
ondersteuning bieden aan je kind, aanleren van regels en grenzen waardoor kinderen zelfcontrole
ontwikkelen, realistische verwachtingen hebben van je kind en vooral ook goed voor jezelf zorgen.
Wanneer deze bouwstenen in balans zijn, dan kun je op een evenwichtige manier je kind opvoeden.
Indien u de afgelopen bijeenkomst gemist heeft, dan nodigen wij u graag uit voor de volgende bijeenkomst
op dinsdag 27 maart. Het thema is dan ‘social media’ zijn.

Crea- ofwel keuzecursus middag
Op 12 februari verandert de school voor de tweede keer in een echte creatieve doe-school.
In alle beschikbare ruimten worden creatieve, kunstzinnige en culturele workshops aangeboden. U kunt
hierbij denken aan; het maken van gedichten, dansen, koken, schilderen en andere creatieve activiteiten
met diverse materialen. We doen er steeds ons uiterste best voor het aanbod zo
De kinderen maken vooraf hun keuze en worden dan ingedeeld.
Verschillende ouders helpen ons bij deze activiteiten. En daar zijn we heel blij mee!
Voor deze hulpouders is het nog wel goed om te weten dat de workshop die uw kind kiest niet als
vanzelfsprekend de workshop is waarbij u helpt. De indeling van hulpouders staat dus los van de keuze van
uw kind.

Extra hulp in school
Al sinds jaren is elke dinsdag- en donderochtend meneer Pierre aanwezig als
conciërge op onze school. Voor de komende drie maanden hebben wij er nóg een
conciërge bij, nl. meneer Peter. In samenwerking met “Rentree werkt” bieden wij
medeburgers die dat behoeven een beschermde werkplek aan op school, van waaruit
zij zich (opnieuw) kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Meneer Peter is op
maandag, woensdag en vrijdag aanwezig op school.
Wie u ook weer in school zult kunnen
treffen zijn juf Ineke en juf Mirjam.
Juf Mirjam (van de Haviken) ondersteunt
de komende weken de leerkrachten met het afnemen van de
leestoetsen. Als deze periode is afgerond zal juf Mirjam ook in de
midden- en bovenbouw klassen tijdens het zelfstandig werken
ondersteuning bieden. We hopen dat juf Mirjam in de toekomst meer
taken op zich zal kunnen nemen en op deze manier langzaam reintegreert in haar functie als leerkracht.
Na het afscheid van juf Ineke als leerkracht op de Flierefluiter (vorig schooljaar), heeft ze aangegeven zich
graag voor onze school te willen blijven inzetten, maar dan als vrijwilligster. Ook haar zult u dus geregeld in
de school bezig zien met kleine groepjes kinderen of met andere kleine klusjes. Het is heel fijn om juf
Mirjam en juf Ineke op deze manier in ons midden te hebben.

Voorleesdagen
Van 4 januari tot en met 3 februari vinden de Nationale voorleesdagen plaats.
Tijdens deze dagen wordt op kinderdagverblijven, scholen, in de bibliotheek en in
de media veel aandacht besteed aan het nut en plezier van voorlezen.
Op de Flierefluiter doen wij dat door in de klas aandacht aan voorlezen te besteden
en wordt er in de week van 29 januari een aantal voorleesmomenten aangeboden.
Kijkt u eens op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/. U vindt allerlei informatie
over voorlezen, activiteiten die aangeboden worden en de aankondiging van het
prentenboek van het jaar: Ssst de tijger slaapt.

Verkeersexamen en “dode hoek” project
De leerlingen van groep 7 bereiden zich vanaf 6 februari met een speciaal
lesprogramma voor op het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Donderdag 5 april vindt het theoretisch examen plaats.
De kinderen maken het examen in de klas en horen diezelfde dag de uitslag.
In de week van 14 t/m 18 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Het
exacte tijdstip is nog niet bekend.
Voor het examen hebben de leerlingen een goed functionerende fiets nodig,
die aan verschillende eisen moet voldoen.
Vóór de meivakantie wordt een fietscontrole uitgevoerd. Mocht er iets aan de fiets van uw kind mankeren,
dan is er nog voldoende tijd vóór het praktisch examen voor eventuele reparaties. De exacte datum van de
fietscontrole geven we nog aan u door. We raden u aan de fietsroute die tijdens het praktisch examen
wordt afgelegd een paar keer met uw kind te oefenen, zodat de route goed bekend is en daar geen
misverstanden over kunnen ontstaan.
Op www.fietsexamenhoorn.nl staat ook veel informatie over het praktisch verkeersexamen (o.a. de route
en de eisen waaraan de fiets moet voldoen)
Op https://examen.vvn.nl/oefenen staat nog meer informatie over het examen en kunnen ouders en
kinderen hun verkeerskennis toetsen.

Gratis lezing van de gemeente over opvoeden
Soms zijn kinderen geneigd gebeurtenissen negatiever te beleven dan dat de
situatie daadwerkelijk was. Als ouder kan het lastig zijn uw kind dan te helpen op
een andere manier naar anderen, naar zichzelf en naar gebeurtenissen te kijken.
Herkent u dit en wilt u hierover graag zinvolle tips en adviezen ontvangen?
Op woensdagavond 31 januari biedt de gemeente aan alle ouders van
basisschoolleerlingen in Hoorn een lezing aan over positief opvoeden. U wordt
geïnformeerd hoe u uw kind kunt leren om te gaan met negatieve emoties en wat
u eraan kunt doen om het probleemoplossend vermogen van uw kind te
stimuleren.
De avond begint om 20.00 en vindt plaats in De Kreek, Meetketting 2.
Voor meer informatie en aanmelding www.ggdhn.nl/cursussen

Klassenouders gezocht
De eerste oproep van de middenbouw is er al uit; u kunt zich opgeven als klassenouder. Ook de andere
midden- en bovenbouw zullen deze week de oproep plaatsen.
Houdt u digiduif dus goed in de gaten.

Teamverjaardag
Op vrijdag 23 februari is het groot feest op de Flierefluiter. De meester en juffen
vieren dan samen hun verjaardag.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft een geweldig feest te
worden. Natuurlijk kunnen we op de dag zelf ouderhulp gebruiken. Via digiduif zal
een intekenlijst gepubliceerd worden waar u uw beschikbaarheid op kunt noteren.
Sommige juffen van ons (juf Saskia en Juf Sylvia werken op vrijdag op een andere
school) en kunnen het feest helaas niet mee vieren. Zij zullen zelf in de groep nog een keer op bescheiden
wijze aandacht aan hun verjaardag besteden.
Maar op de 23 februari gaat het dak er op sprookjesachtige wijze af. Was het maar vast zover…
Meer informatie volgt.

Verslagboekjes
De oudergesprekken komen er weer aan en dus ontvangt u binnenkort
ook weer het verslag boekje van uw kind.
Net als vele andere zaken verbeteren wij ook de wijze waarop wij verslag
doen van de ontwikkeling van uw kind.
De midden- en bovenbouw heeft de lay-out van de verslag boekjes al iets
gewijzigd. De onderbouw hanteert nog de oude vorm, maar de volgende verslag ronde zal ook het verslag
van de kleuters anders zijn vormgegeven.
Voor alle kinderen geldt; ze krijgen het verslag op de dag van het oudergesprek mee naar huis. Voor het
oudergesprek volgt nog een intekenlijst. Het verslag dat uw kind mee krijgt, mag u behouden. Na het
gesprek wordt u verzocht het verslag voor gezien te ondertekenen. Dit exemplaar bewaren wij op school.
Zo hebben beide partijen een eigen exemplaar.

Valentijnsdag – cadeau
U heeft er in de vorige INFO over kunnen lezen; samen met de kinderen maken we 1 of 2 Valentijns
presentjes. Op dinsdag 13 februari worden deze mee naar huis gegeven. Voor die tijd zijn sommige klassen
verboden gebied voor ouders. Let u even op de aanwijzingen van de juf bij de deur: verboden voor ouders….

Agenda
Maandag

29 januari

Geen gymlessen, wel Fun in Athletics

Maandag

5 februari

Studiedag team; school gesloten (alle kinderen vrij)

Donderdag

8 februari

Bovenbouw; dode hoek project

Vrijdag

9 februari

Kinderdisco voor mb en bb leerlingen

Dinsdag

13 februari

Keuze cursus middag

Woensdag

14 februari

Valentijnsdag

Vrijdag

23 februari

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

24 febr t/m 4 mrt

Voorjaarsvakantie

Fijne week!

