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Beste ouders/verzorgers,
Helaas de zomer lijkt al weer ver achter ons te liggen.
Voorbij zijn de lange vrije luierdagen, het leven zonder schoolritme en ook voorbij het mooie zomerweer.
Op school is het een drukte van belang met opstarten en wennen aan het schoolse ritme. Gelukkig maken
we daar grote stappen in en lijken de kinderen ook al weer goed op hun plek te zitten.
De afgelopen week hebben we maar liefst 3 nieuwe leerlingen afkomstig van andere scholen mogen
verwelkomen. Bij de Pauwen in groep 2 is Marcos gestart. Bij de Kolibries in groep 5 Anouk en bij de
Kaketoes in groep 7 Julia. Van harte welkom alle drie! We wensen dit drietal samen met hun ouders een
fijne tijd bij ons toe.
In deze nieuwsbrief staan een aantal zaken met betrekking tot onze organsatie. In de maand oktober kunt u
nog een aantal algemene documenten verwachten. Zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het jaarverslag en de
finaciele verantwoording.
Tot 1 oktober wordt alle communicatie via Digiduif én de mail verstrekt. Vanaf 1 oktober gebruiken we
enkel nog Digiduif.
Het is gebleken dat een eerder verstuurd bericht van onze vakdocent beweging over het volleybal toernooi
en een bericht van de management assistente over de Vrijwillige Ouderbijdrage , niet bij iedereen
gearriveerd is. Vandaar ik deze documenten bij de INFO nogmaals invoeg.
Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer
Week 17 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag
Week 18 ben ik aanwezig; maandag, woensdag, donderdag
Week 19 ben ik aanwezig; maandag, dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag

Bounchen en stap-sluit

De basisschool biedt een kind de eerste kennismaking met het ontwikkelen van zijn of haar
talenten, ook de kunstzinnige. We vinden het op de Flierefluiter daarom belangrijk om niet alleen
aandacht te besteden aan de cognitieve vakken, maar ook de kunstzinnige vakken aan te bieden.
Interesse wekken en kinderen enthousiast maken, staat hierbij natuurlijk voorop.
Daarom komt Evan Castenmiller van Kzing dit schooljaar in elke groep tien keer les geven.
In veel lessen wordt er gezongen, maar er wordt
ook muziek gemaakt en muziek beluisterd. De
leerlingen leren van alles over stijlen en culturen
en muzikale begrippen. Ook persoonlijke
smaakontwikkeling wordt gestimuleerd.
Bij dramaopdrachten worden de leerlingen
uitgedaagd hun eventuele verlegenheid te
overwinnen en hun fantasie te gebruiken, door bij
voorbeeld improvisatieopdrachten en andere
werkvormen. Natuurlijk komen ook begrippen uit
de theaterwereld aan bod.

Het is fijn om muziek dansend en bewegend te kunnen beleven en jezelf te kunnen uitdrukken in
je bewegingen. Niet alleen meisjes, maar ook jongens kun je enthousiast maken voor dans. Zeker
als een jonge meester er les in geeft. Hoe fijn is het om, na lang stil te zitten in een klas, even te
dansen en geluid te mogen maken! Maar natuurlijk kunnen we ook kijken naar een mooi ballet, of
naar een goede hiphopdanser.
Evan is een jonge leerkracht, die vol enthousiasme met uw kind gaat dansen, zingen, muziek
maken, luisteren en acteren. Evan is bijna afgestudeerd als basisschooldocent, heeft als amateur
in veel musicals gespeeld, gezongen en gedanst, jarenlang zangles gehad en danslessen genoten.
(Ballet, jazz, modern, hiphop, salsa en improvisatie.) Hij speelt piano en gitaar en staat al jaren als
musicaldocent voor groepen. Op Jenaplanschool de Tandem heeft hij al twee jaar de muzieklessen
verzorgd.
In de lessen van Kzing komen de vakken muziek, drama en dans afwisselend aan bod, in leuke en
nuttige werkvormen.
Hopelijk zult u thuis verrast worden met leuke liedjes of dansjes. Ook zullen wij per groep een
moment organiseren om aan u laten zien, wat de kinderen geleerd hebben.
Het materiaal dat bij Kzing gebruikt wordt, sluit aan bij het niveau van de groep en de thema’s die
zoal in een schooljaar voorbijkomen: de jaargetijden, de feesten, projecten etc. Soms stipt het een
maatschappelijk onderwerp aan en vaak heeft het niet alleen een muzikale inhoud, maar ook een
leerinhoud.
Veel van het materiaal dat gebruikt wordt, is geschreven en gecomponeerd door Ellis Castenmiller
van Kzing. Zij is 35 jaar werkzaam als gediplomeerd muziekdocente in Hoorn en al bijna 15 jaar
muziektheatermaker. Ze werkt als privé muziekdocente, theaterdocente, freelance componist en
tekstschrijfster en maakt materiaal voor leerlingen van basisscholen. Ook zij zal af en toe in de
groep van uw kind aanwezig zijn, omdat zij contact wil hebben met de groep waar haar materiaal
gebruikt wordt.
Dinsdag was het zover. De eerste muziek en danslessen werden gegeven. De eer was aan de Pauwen,
Roodborstjes en Kolibries om als eerste met meester Evan en Juf Ellis van Kzing aan de slag te gaan.
Het waren vrolijke gezellige lessen. De kinderen uit de onderbouw leerden wat bounchen en de stap-sluit
pas is. De middenbouw ging al aan de slag met wat oefeningen voor gevorderden! Ook werd er gezonden
met toeters en bellen. Het was een veelbelovende start van naar we hopen dat een kunstzinnig jaar gaat

worden, waarbij de leerlingen leren zichzelf op een positieve en speelse manier te laten zien en
horen.
Als u meer wil weten over Kzing en de lessen die er worden aangeboden, kunt u kijken op
www.kzing.nl

Sportweek
Afgelopen weekend is de nationale sportweek gestart.
Alle kinderen hebben zich voor de zomer kunnen
opgeven voor verschillende activiteiten. Houdt u ook
de activiteiten van de sportpas in de gaten als u uw
kind hiervoor heeft opgegeven. Beide inschrijvingen
gaan via de website www.sportpas.nl
De gymlessen zijn natuurlijk ook weer gestart. Wilt u
eraan denken dat alle kinderen een sportbroekje, shirt
en gymschoenen bij zich hebben op maandag en woensdag. Sieraden liever thuis laten. Tijdens de les
kunnen kinderen die toch nog sieraden om hebben deze in de gele bak leggen en na de les weer
meenemen. Alle mooie vakantiearmbandjes moeten toch ook echt af tijdens de gymlessen.
Het 1e toernooi voor de ouders is op donderdagavond 21 september, een volleybaltoernooi in sporthal
Zwaag tussen alle scholen uit de wijk Risdam. We starten om 19 uur en zullen rond 21.30 klaar zijn. Wilt u

meedoen dan kunt u zich nog aanmelden via Digiduif, via het lijstje op het sportbord (prikbord naast de
koffiekamer) of mij mailen: lisette@montessori-deflierefluiter.nl
Ook het 1e toernooi voor de kinderen komt eraan, inschrijven voor de scholierenveldloop via het lijstje
naast de deur van de klas van uw kind of via mijn mailadres.
Na de herfstvakantie zal de 3e gymles (voorheen Fungym) starten voor de kinderen van groep 3/4/5. Meer
info zult u tegen die tijd via Digiduif krijgen en zal natuurlijk ook op het sportbord gehangen worden.
Beweegmanagement Hoorn heeft een nieuwe website waar alle informatie te vinden is over de activiteiten
die door ons worden georganiseerd: www.beweegmanagementhoorn.nl
Op een heel sportief jaar!

Lisette Bakker

Ouderhulp gezocht
Wij vinden het erg fijn én belangrijk om veel contact met ouders te hebben. We hebben namelijk een
gezamenlijk doel; een fijne bassischooltijd voor Uw kind(eren)!
Veel ouders vinden het ook leuk om bij de school betrokken te zijn en te helpen met diverse activiteiten.
Als helpende ouder raakt u op een andere manier onderdeel van de school. U bent aanwezig tijdens de
schooluren, proeft de sfeer, leert alle kinderen kennen en ervaart hoe onze school functioneert.
Vorig schooljaar hebben we een aantal van onze trouwe hulpouders uitgezwaaid omdat hun jongste kind
naar het voortgezet onderwijs is vertrokken.
Vandaar dat wij nu hard op zoek zijn naar aanvulling van ons hulp ouder team.
Op korte termijn zijn we op zoek naar ouders die willen helpen bij onze schoolbibliotheek, de
luizencontrole of als ondersteuning bij het buitenspelen in de grote pauze.

Voor de schoolbibliotheek zoeken we biebouders die ongeveer 1 x per drie weken een uur
biebdienst willen draaien. U leent boeken uit, neemt ze in en zet ze weer terug in de kast.
Daarnaast geeft u de kinderen eventueel advies over geschikte boeken, of helpt ze met het zoeken
van boeken over een bepaald onderwerp. Uw eigen kind gaat het heel erg leuk vinden om papa of
mama in de bieb tegen te komen!
Interesse: bel dan even met Paulette - moeder van Nathan - op 06-54696544 of via mail:
pletje68@gmail.com.
Alle basisscholen kampen ermee; ongenode kriebelbeestejes, luizen.
Om luisbesmetting te kunnen voorkomen en verhelpen hebben wij op school een echte
kriebelbrigade. Alle kinderen van alle klassen worden een aantal keer per jaar gecontroleerd op
luizen of neten. De kinderen zitten dan gezellig met elkaar in de aula en onderwijl worden ze door
de kriebelvader of moeder rustig gecontroleerd.
Josine Krasser (moeder van Annalena, Ranomi en Florian, Pimpelmezen, Kolibries en Pauwen)
is opperhoofd kriebelbrigade en bij haar kunt u terecht voor aanmelding of informatie.
Natuurlijk ontvangt u dan uitleg over de juiste handel wijze. Ook is het mogelijk een
informatieve bijeenkomst van de GGGD bij te wonen.

De instructie is vooral bedoeld voor nieuwe leden, maar uiteraard zijn álle ouders en medewerkers die
betrokken zijn bij de hoofdluiscontroles welkom. Doelstelling van de hoofdluisinstructie:
- Nieuwe 'luizenouders' worden voorzien van praktische informatie om zelfstandig te
kunnen functioneren in de luizenwerkgroep op school.
- Bestaande leden kunnen hun kennis opfrissen en ervaringen uitwisselen.
- De richtlijn hoofdluis van het RIVM wordt uitgebreid onder de aandacht gebracht.

In West-Friesland zullen er twee instructiebijeenkomsten worden georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden
op:
Dinsdag 10 oktober 2017 van 19.30-21.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1,
1628 LZ, Hoorn
Vrijdag 13 oktober 2017 van 9.15-11.15 uur
Locatie: Basisschool De Uilenburcht, Zesstedenweg 182,
1613 KD, Grootebroek

Natuurlijk blijft het ook van belang dat u uw kind(eren)
regelmatig zelf controleert.

Hulp tijdens het buitenspeelmoment.
Tijdens het buitenspelen worden de kinderen in of met hun spel graag begeleid door een volwassene.
Doordat wij een continurooster hebben, kunnen niet alle juffen tijdens de pauze pleinwacht lopen.
Immers een onderbreking van de drukke werkdag is ook een vereiste. Daarom hebben wij een rooster om
de pleinwacht en pauze mogelijkheid eerlijk te verdelen.
De pleinwacht-juffen komen regelmatig handen en ogen te kort om alles goed en veilig te begeleiden.
We zijn daarom op zoek naar ouders die het leuk vinden om één of meerdere keren per week tijdens het
buitenspeelmoment leuke activiteiten met kinderen te begeleiden of beschikbaar te zijn voor een gezellig
praatje met de kinderen.
Bent u geïnteresseerd; meld het bij de juf van uw kind, juf Alette of juf Patricia

Medenzeggenschapsraad
Sinds maart 1985 is er aan de Flierefluiter een
Medezeggenschapsraad verbonden,
overeenkomstig de Wet Medezeggenschap
Onderwijs. Na de scholenfusie met
Jenaplanschool de Tandem en daardoor het
ontstaan van de Traditionele
Vernieuwingsschool Hoorn op 1 augustus 2001
bestaat de medezeggenschapsraad uit 8 leden.
Hiervan worden 4 leden gekozen uit en door de
ouders en 4 leden door het personeel. De
leden worden gekozen voor een periode van 2
jaar. De MR vergadert minimaal 5 á 6 keer per
jaar.
Het doel van de MR is om overleg, inspraak en openbaarheid op school te bevorderen. Zij kan voorstellen
doen aan het bestuur of teamvergadering over alles wat de school betreft. Ten aanzien van een aantal
zaken heeft de MR adviesrecht, in andere zaken heeft zij instemmingsrecht. In het
medezeggenschapsreglement staat alles nauwkeurig omschreven.
De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een aanvulling van de ouder vertegenwoordiging van de
Flierfluiter. Hebt u interesse, wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen? Richt u zich gerust naar Irella de
Vos (moeder van Stijn en Robin, Havik en Kaketoe) of Patricia Meyer.

Gezonde school
Wij besteden op school aandacht aan sport en bewegen en gezond gedrag. Omdat wij een gezonde School
zijn willen we onze kinderen ook leren wat gezond eetgedrag is. Daarbij hoort het dat wij de kinderen
vertellen dat veel zoet en vet eten niet gezond is. De meeste kinderen houden enorm van zoetigheid. Dus
het aanbieden en aanleren van gezond eetgedrag is niet overbodig.
Daarbij vragen wij u medewerking.
Tijdens de schooldag wordt er 2 keer gepauzeerd. We vinden het belangrijk dat de kinderen dan gezond
eten en drinken. Ook in de categorie gezond eten is er voor ieder kind wel wat lekkers te bedenken.
Voor de kleine pauze willen we u vragen om verpakte koekjes zo min mogelijk mee te geven. Doorgaans
genieten de kinderen ook van stukjes fruit, groentes (komkommer, paprika) of noten. Koekjes worden niet
verboden maar hoe meer kinderen voor gezond kiezen, hoe groter het goede voorbeeld is.
Ook voor de grote pauze geeft u bij voorkeur gezond eten en drinken mee. Vermijd zo veel mogelijk
drankjes met veel suiker.
Ook voor de verjaardag traktatie vraag ik graag nog uw aandacht.
Elke verjaardag is een feest en daar hoort trakteren bij! Om
dit te combineren met ‘gezond’ staan hieronder wat
richtlijnen.
Onder gezonde traktaties verstaan wij:
 Alle soorten groente en fruit
 Mini eierkoek, mini krentenbol, ontbijtkoek
 Rijstwafel of Snack a Jack
 Soepstengel, kaasstengel of zoute stokjes
 Rozijnen en gedroogd fruit
 Gezonde bladerdeeghapjes
 Waterijsjes, bijvoorbeeld Festini of Raket
 Non- food: iets kleins als potlood of gum
 Uw eigen ‘gezonde’ creativiteit
Voor meer inspiratie kunt u kijken op:
www.voedingscentrum.nl·
www.gezondtrakteren.nl·
www.gezond-trakteren.nl·
www.pinterest.nl·
www.welke.nl·
www.party-kids.nl/traktaties/gezonde-traktatie/

Wanneer het zich voordoet dat in een klas bij een traktatie (veel) snoep wordt uitgedeeld, dan kan de
leerkracht beslissen de traktatie gedeeltelijk in de klas te laten nuttigen en de rest mee naar huis te geven.
Ook voor de juffen geldt dat een gezonde traktatie de voorkeur heeft.

5 oktober landelijke onderwijsstaking
De werkdruk in het onderwijs is ongezond hoog. Alle werknemers maken extreem lange dagen, Passend
Onderwijs vergt veel energie en de administratieve druk is groot. In Nederland is alle lange tijd een groot
verschil in de beloning tussen basisschool leerkrachten en leerkrachten in het Voortgezet Onderwijs.
Effecten van de hoge werkdruk is een hoog ziekte verzuim in het onderwijs. De hoge werkdruk en minder
aantrekkelijke salariëring maakt het beroep van leerkracht voor jongeren niet aantrekkelijk.
Vorig jaar is het Primair Onderwijs front een actie gestart met als doel het verminderen van de werkdruk en
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het PO front wil het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken
omdat een groot te kort aan gekwalificeerde leerkrachten dreigt te ontstaan.

12 september heeft het PO-front een zogenaamde ultimatumbrief aan de partijen in de Tweede Kamer
gestuurd. In deze brief worden twee eisen gesteld ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor het
personeel in het basisonderwijs:



Verhoging van de bekostiging van het personeelsbudget van scholen.
Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat
teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer
handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te
bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen.

Het PO-front heeft op het gestelde ultimatum geen schriftelijke toezeggingen ontvangen. De vakbonden
hebben aangegeven zich genoodzaakt te zien om hun collectieve acties voort te zetten. De vakbonden
hebben oproep gedaan tot een landelijke staking op 5 oktober.
Als school ondersteunen wij de actie en zullen dus meedoen aan de staking. Dit houdt in dat op 5 oktober
de school gesloten zal zijn. Alle leerkrachten staken. We kunnen geen kinderen opvangen. We hopen op uw
steun en begrip te kunnen rekenen.
Ontruimingsoefening
Natuurlijk hechten we veel waarde aan het waarborgen van de veiligheid voor al onze kinderen. Recent
hebben we in een teamvergadering ons ontruimingsplan weer eens goed bestudeerd een aangepast aan de
actuele situatie.
De komende tijd zullen wij een aantal keer een ontruimingsoefening organiseren. De eerste keren zullen wij
dat aankondigen bij de kinderen. Wanneer deze oefening
goed loopt gaan we over tot onaangekondigde oefening
bij de kinderen en vervolgens ook onaangekondigde
oefeningen voor het personeel.
Het zou dus zomaar kunnen dat uw kind thuis vertelt dat
er alarm op school was. Weest u dan gerustgesteld door
dit bericht vooraf; het betreft een oefening.

De bovenbouw al lezend de wereld rond
Om het leesplezier en de leesmotivatie bij onze kinderen te stimuleren hebben de juffen in de bovenbouw
een leuke activiteit bedacht.
Iedere dag wordt er in de beide bovenbouwklassen een
kwartier gelezen. Elke bladzijde die gelezen wordt, staat
gelijk aan een kilometer. Per dag berekenen de kinderen
hoeveel kilometer zij ‘gelezen’ hebben.
In iedere klas hangt een kras-wereldkaart. De kinderen
berekenen hoeveel kilometer reisafstand er tussen de
landen en werelddelen in ligt. Wanneer zij met hun
gelezen kilometers bij een gekozen land arriveren wordt
het land open gekrast. Vervolgens wordt er door een klein
groepje kinderen een presentatie over dit land voorbereid
en gegeven. Na de presentatie kiezen de kinderen samen
welk land het volgende leesdoel wordt.
Op deze manier zijn de kinderen met vele vaardigheden
tegelijk bezig; lezen, rekenen, presentaties maken en geven, samen werken en ook de topografie komt zo
aardig aanbod.

De nadruk bij deze activiteit ligt op het lezen en het plezier hebben in lezen. Het is zeker geen wedstrijd wie
de meeste bladzijdes gelezen heeft.
Bent u benieuwd geworden. Loop gerust even een van de bovenbouw klassen binnen. Wie weet bevinden
ze zich wel op een Tropisch eiland….
Ook in de middenbouw wordt elke dag een kwartier stil gelezen. De middenbouw juffen doen ook hun best
het voor de kinderen zo leuk mogelijk te houden. Door bijvoorbeeld je eigen favoriete leesplek en houding
te zoeken. Lopend door de school tref ik dan zomaar een kind onder een tafel, languit op de grond, op een
kast of op de stoel van juf. Met boek!!

AGENDA
Woensdag
vrijdag
Woensdag
Donderdag
Woe t/m vrijdag
Donderdag

13 september
15 september
20 september
21 september
27 t/m 29
september
5 oktober

De volgende INFO verschijnt in week 19

Informatie avond bovenbouw
Studiedag; alle kinderen vrij
Informatie avond onderbouw
Informatie avond middenbouw
KMD bovenbouw
Landelijke onderwijsstaking; alle kinderen vrij

