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Beste ouders/verzorgers,
Deze week zijn we gestart met een extra dagje vrij voor de kinderen vanwege een studiedag voor alle
leerkrachten. Verderop in deze INFo kunt u meer lezen over de wijze waarop de leerkrachten deze dag
benut hebben.
In een aparte berichtgeving heeft u kunnen lezen dat we afgelopen dinsdag zeer geschrokken zijn van een
ongeval op het schoolplein. Een leerling uit de onderbouw is bekneld geraakt in de draaimolen, waardoor
ernstig letsel is ontstaan
Inmiddels weten we dat Thimo, de leerling waar het om gaat, geopereerd is en nu herstelt van de operatie.
We wensen hem veel beterschap en hopen dat het allemaal weer prima in orde komt.
Direct na het ongeval is de draaimolen overigens buiten werking gezet. We beraden ons op mogelijke extra
veiligheidsmaatregelen. Indien we deze onvoldoende vinden, zullen we besluiten de draaimolen te laten
verwijderen.

Met vriendelijke groet, Patricia Meyer
Week 7 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en vrijdag
Week 8 ben ik aanwezig; maandag, donderdag en vrijdag

Terugblik studiedag
Tijdens de studiedag hebben de leerkrachten de cito-resultaten geanalyseerd en de groepsplannen voor de
komende periode geschreven. In een groepsplan worden de kinderen naar niveau ingedeeld. Voor iedere
niveaugroep worden onderwijsdoelen beschreven. In het plan wordt ook beschreven wat de leerkrachten
doen om deze doelen te bereiken. De laatste stap is het vaststellen van het moment en de wijze waarop dit
geëvalueerd wordt.
Maar dit is niet het enige dat tijdens de studiedag is besproken. Een specialist van de rekenmethode Getal &
Ruimte is op school geweest om de leerkrachten verder te helpen bij de invoering van de methode.
Natuurlijk was er voor het team ook tijd voor een beetje ontspanning (op de reguliere werkdagen is er
doorgaans geen tijd voor een gezamenlijk pauzemoment), dus hebben we gezellig uitgebreid met elkaar
geluncht en met elkaar gesproken over allerlei gebeurtenissen op school. Ook hebben we teksten en liedjes
ingestudeerd. Waarom? Dan houden we nog even geheim…..

Ouders in de klas
Wij zijn erg trot op onze school: op wat we doen en ook
heel trots op hoe onze leerlingen dat doen. En dat willen
we graag met u delen.
Daarom nodigen we ouders uit voor een kijkje in de klas.
Om dat goed en rustig te laten verlopen hebben we
hiervoor een plan bedacht.

In de periode tussen de voorjaars- en de meivakantie kunnen ouders tijdens het eerste half uur van de dag
een kijkje in de klas nemen. Om te voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment komt, maken we gebruik
van een intekenlijst. Vanaf volgende week publiceren de leerkrachten deze via digiduif.
U kunt dan zelf zien op welke dagen een bezoek in de klas mogelijk is en intekenen op een moment dat het
u schikt.
Tijdens het bezoek is het prettig als ouders zich als toeschouwer opstellen en de rust in de klas bewaren.

De Flierefluiter in de krant
Zaterdag 27 januari is een kort artikel en een foto geplaats
over onze Juf Els herdenking.
De familie van Juf Els kijkt met dankbaarheid terug op dit
moment en gebaar. De gekleurde stroken wapperen fraai in
de wind. De schepjes van de kleinkinderen van Juf Els staan
nog in de aarde bij de boom. Een prachtig stilleven als ode aan
een prachtige juf.

Lerarentekort is nu!
We hebben u al vaker in de INFo bericht over het grote leraren/leerkrachten tekort. We worden er bijna
wekelijks mee geconfronteerd. Alleen vandaag al kregen in Nederland minimaal 6414 kinderen niet de
goede leerkracht of zelfs geen tot minimaal onderwijs.
1217 kinderen zaten vandaag thuis en 963 kinderen werden verdeeld over andere klassen.
Het PO in actie-front heeft een website geopend waarop gemeld kan worden wanneer er geen invaller
beschikbaar is: http://lerarentekortisnu.nl. Ook De Flierefluiter doet mee aan deze registratie.
Inmiddels zijn door PO in actie! weer nieuwe acties aangekondigd. De leerkrachten in onze regio worden
opgeroepen zich op 14 maart te verenigen en de school te sluiten.
Op dit moment hebben wij nog geen beslissing genomen over deelname. Ik bericht u daar zo spoedig
mogelijk over. Noteert u deze datum voor de zekerheid wel alvast in de agenda.

Extra informatie-bijeenkomst op het Clusius
Het Clusiuscollege kreeg het verzoek om nogmaals een informatiebijeenkomst te organiseren voor de
leerlingen en ouders van groep 8. Dit omdat bleek dat niet alle geïnteresseerden goed op de hoogte waren
van de open dagen.
Op woensdagmiddag 21 februari van 14.30 tot 16.00 uur organiseert het Clusius nogmaals
een informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen van groep 8 die de open dagen hebben gemist of nog
met vragen zitten over onze school.

Vuurkorven
Tijdens de kerstviering hebben wij dankbaar gebruik mogen maken van een aantal vuurkorven. Deze
zijn aan ons uitgeleend door diverse ouders.
Nog niet alle vuurkorven zijn weer opgehaald. Mist u er een? Laat het even weten aan de leerkracht
van uw kind, Alette of Patricia

Stagiaires
Inmiddels hebben we vier van onze stagiaires uitgezwaaid. Op een andere stageschool zetten zij hun
opleiding voort. Meester Rowan en Juf Yvonne zetten hun stage bij ons op school in een ander klas voort. In
de middenbouw verwelkomen we twee nieuwe stagiaires. In de volgende INFO stellen beide stagiaires zich
aan u voor.

Bericht van de ouderraad
Mijn naam is Lydia Foorthuis, moeder van Jade Foorthuis uit de klas van Juf Marjolein en juf Mariska.
Ik ben dit jaar voor het derde jaar lid van de ouderraad. Het leek ons goed om via de INFo te laten weten
wat de OR gedurende het jaar doet op school.
De ouderraad is er eigenlijk voor de leuke dingen die op school georganiseerd worden. Denk hierbij aan
de Halloween Bingo, de Sinterklaas viering, Flierefluiter’s Got Talent (of playback show), de
kleedjesmarkt, de sponsorloop en deze week staat ook het carnavalsfeest weer op de planning! Bij de
organisatie van al die evenementen komt natuurlijk best het één en ander kijken: het doen van inkopen,
een planning maken van wie wat doet, wanneer zijn welke activiteiten,etc. Om alles vlot te laten
verlopen vergaderen we zo ongeveer 6 keer per schooljaar.
Daarnaast probeert de OR zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de activiteiten. Natuurlijk om het zo
goed mogelijk te laten verlopen, maar ook omdat we het als ouderraad gewoon heel erg leuk vinden!
Het omtoveren van de aula in een mooi versierde bingo- of discozaal hoort hierbij, net zoals het achteraf
opruimen. Maar als je al die blije kindjes ziet op zo’n avond, en je doet het samen, geeft het erg veel
voldoening.
Tijdens de vergaderingen komen ook zaken voorbij die we als ouderraad opvangen in ‘de wandelgangen’
of waar ouders ons van op de hoogte brengen. Deze worden besproken en genotuleerd en door de
voorzitter van de ouderraad ook weer met Juf Patricia doorgenomen. Op deze manier proberen we er
samen voor te zorgen dat er een stukje extra gezelligheid op school wordt gecreëerd!

Carnavalsdisco
Het is weer tijd voor een feestje! Vrijdag 9 februari nodigen wij alle
kinderen uit de midden- en bovenbouw van de Flierefluiter uit voor
een discofeest met als thema ‘Carnaval’!
Als je het leuk vind om je te verkleden dan mag het, maar als je
daar niet zo van houdt, het hoeft natuurlijk niet.
De deur gaat open voor de kinderen om 18.55 en de disco begint
om 19.00. Om 20.30 is het afgelopen!
We hopen jullie allemaal te zien!

ICT coördinator en extra ondersteuning voor leerlingen
Een van onze verbeterpunten is het ICT- onderwijs. Wij willen binnen onze stichting onze leerlingen leren
effectief gebruik te maken van de educatieve software en leren verantwoord om te gaan met sociale media;
mediawijsheid ontwikkelen. Dat zijn grote en belangrijke doelen. Daarom hebben we vorig schooljaar
besloten een ICT coördinator aan te stellen. Deze aangewezen leerkracht zou begin van het schooljaar
gestart zijn, maar helaas werd zij langdurig ziek.
Onze zoektocht naar een goede vervanger heeft langer geduurd dan we wilden, maar uiteindelijk zijn we er
in geslaagd.
Misja Castelijn zal op tijdelijke basis de taken van de ICT coördinator overnemen. Misja is bevoegd
vakdocent bewegingsonderwijs en heeft voldoende ICT kennis en ervaring om deze taak op zich te nemen.
Een dagdeel in de week zal meester Misja aanwezig zijn om de leerkrachten te helpen bij de ICT zaken. Maar
ook zal Meester Misja met onze leerlingen uit de midden- en bovenbouw aan de slag gaan. U kunt daarbij
denken aan het leren omgaan met hardware, veilig internet gebruik en programmeren.
De komende tijd zal meester Misja ook wat extra ondersteuning gaan geven aan leerlingen uit de
middenbouw die nog veel moeite hebben met het vinden van de juiste werkhouding. Vanuit zijn vakgebied
kan hij met de kinderen oefeningen doen waarbij ze spelenderwijs belangrijke vaardigheden aanleren. De
leerkrachten brengen de ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen persoonlijk op de
hoogte.
Sommige kinderen kennen meester Misja al. Misja is namelijk de partner van juf Debby.
Hartelijk welkom in ons Flierefluiter-team Misja!

Tennisclinics
Woensdag 7 maart gaan we met de groepen 3/4/5 een tennisclinic volgen bij de
Ballentuin, georganiseerd door tennisschool All-In. Dit is altijd een hele leuke
en leerzame clinic, waarbij de kinderen in kleine groepjes de beginselen van het
tennis krijgen aangeboden.
De Kolibries verzamelen op school en gaan lopend naar de Ballentuin. De clinic
is van 9.00-10.00 uur, de Pimpelmezen volgen de clinic van 10.00-11.00 uur.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag al sportieve kleding aan heeft en
sportschoenen voor buitenspel? De gymlessen voor de middenbouw en de
bovenbouw gaan op 7 maart niet door.

Publicatie beeldmateriaal
In deze tijd, waar door miljoenen mensen gebruik wordt gemaakt van Internet, Facebook, Instagram,
Snapchat, etc., is het bijna een gewoonte geworden foto’s van belangrijke (of minder belangrijke) dingen te
posten. Ook op onze school maken we gebruik van Facebook en daarnaast publiceren we foto’s van
schoolactiviteiten op onze website en via de nieuwsbrief.
Uiteraard gaan we altijd zorgvuldig om met foto’s van kinderen en zullen we nooit persoonlijke informatie
bij foto’s plaatsen.
Om uw privacy te waarborgen vragen we bij het intakegesprek bij de inschrijving van uw kind op school ook
altijd om toestemming voor publicatie van foto- en filmmateriaal.
De wet op de privacy vraagt ons dit in de toekomst voor alle leerlingen in een document vast te leggen.
Binnenkort ontvangt u dus van ons een toestemmingsformulier, dat u ondertekent en dat wij in het dossier
van uw kind bewaren.
Overigens geldt deze toestemming alleen voor publicaties die wij zelf maken of waar we opdracht voor
geven. We verwachten van ouders die zelf beeldmateriaal maken
tijdens schoolactiviteiten dat ze zorgvuldig en terughoudend zijn
bij het plaatsen hiervan.
We willen u vragen dit onderwerp thuis ook met uw kind te
bespreken. We merken nl. dat oudere kinderen hier soms zélf een
keuze in willen maken en toestemming geven terwijl u dit
misschien liever niet heeft. Het is erg belangrijk dat kinderen
weten waarom er wel of juist geen toestemming wordt gegeven.
Binnenkort krijgt u dus via email een toestemmingsformulier
toegestuurd. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Open dag op 19 februari van 9.00 – 12.00 uur
Regeren is vooruit zien! Voor een goede planning voor de komende jaren is het belangrijk goed zicht te
houden op het aantal kinderen dat we in de toekomst mogen verwelkomen op montessorischool de
Flierefluiter.
Op 19 februari houden wij een open ochtend. Alle ouders van 2- en 3-jarigen die zich oriënteren op een
basisschool voor hun kind zijn dan welkom om de sfeer te komen proeven. Belangstellende ouders worden
rondgeleid door kinderen uit groep 8, die graag vertellen hoe het onderwijs bij ons op school geregeld is.
Uiteraard stellen alle aanwezige teamleden zich beschikbaar voor meer specifieke vragen die ouders
wellicht hebben.
Heeft u uw jongste kind(eren) al ingeschreven? Wij ontvangen uw inschrijfformulier graag!
(verkrijgbaar bij Patricia, Alette, of vraag er even naar bij de leerkracht van uw kind)

Kzing lessen worden hervat vanaf 15 februari
Vanaf donderdag 15 februari worden de Kzing-lessen hervat. Er is een nieuw rooster gemaakt voor de
resterende periode in dit schooljaar. We zijn erg blij dat alle kinderen weer kunnen dansen, zingen, muziek
maken en toneelspelen. U hoort en ziet er vast één en ander van terug tijdens een weeksluiting of anders
thuis “tussen de schuifdeuren”!
We vinden het heel belangrijk dat onze Flierefluiter-kinderen via de lessen van Kzing een stimulans krijgen
voor hun beleving van muziek en van beweging. Voor sommige kinderen is het een enorme overwinning
om zich hierin vrij te kunnen voelen. Anderen voelen zich als een vis in het water! Wij zien dat al onze
Flierefluiter-kinderen zichtbaar genieten van de lessen van Kzing.

Agenda
Donderdag

8 februari

Bovenbouw; dode hoek project

Vrijdag

9 februari

Kinderdisco voor mb en bb leerlingen van de Flierefluiter

Maandag

12 februari

Keuze cursus middag

Woensdag

14 februari

Valentijnsdag

Maandag

19 februari

Open ochtend voor nieuwe leerlingen

Vrijdag

23 februari

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

24 febr t/m 4 mrt

Voorjaarsvakantie

Woensdag

7 maart

Geen gym in verband met tennis-clinics

Woensdag

14 maart

Mogelijk stakingsacties, de school is dan gesloten
(u wordt hierover tijdig geïnformeerd)

Fijne week!

