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Beste ouders,
Vanwege een aantal aankondigingsberichten en verwachte drukte in de laatste week voor de
voorjaarsvakantie, ontvangt u deze keer een aantal dagen eerder dan u gewend bent de INFO.
Mogelijk bent u deze week verrast met een prachtig zelfgemaakt Valentijnscadeau. De kinderen hebben er
enorm hun best op gedaan en er is in de klassen veel plezier beleefd aan het maak-proces.
Nog plezierig is de mededeling dat Thimo, onze leerling die vorige week in de draaimolen beknel raakte,
gister weer thuis is gekomen.
Uiteraard zijn we daar enorm blij. We hebben Thimo en zijn ouders dan ook direct in de bloemetjes gezet!
Met vriendelijke groet, Patricia Meyer
Week 8 ben ik aanwezig; maandag, donderdag en vrijdag
Week 10 ben ik aanwezig; maandag, woensdag en donderdag
Week 11 ben ik aanwezig; ; maandag, woensdag en donderdag

Keuze cursus/creamiddag dankzij veel ouderhulp groot succes
Maandag 12 februari was het ’s middags weer een groot doe-festijn bij ons op school. Er werd met vilt
gewerkt, appelflappen gebakken, gedanst en kleurrijke kunstwerken gemaakt. Kinderen van alle leeftijden
door elkaar heen beleefden veel plezier en gezelligheid. Hartelijk dank aan alle ouders die daarbij zo
enthousiast hebben geholpen. We kijken nu al uit naar de volgende keuzecursusmiddag. Deze vindt plaats
op vrijdag 13 april.

Unicefloop
Zoals ieder jaar nemen wij ook dit schooljaar weel deel aan de Unicefloop.
De loop wordt gehouden op zaterdag 14 april 2018.
De Unicefloop is een gesponsorde wandeltocht van 5,10 of 15 km waarbij
kinderen geld bijeen brengen door zelf sponsors te zoeken voor elke
gewandelde kilometer.
Start en finish van de Loop zijn bij de schouwburg ‘Het Park’. De start voor
de 5 en 10 km vindt plaats tussen 9.00 en 11.00 uur en voor de 15 km
tussen 9.00 en 10.00 uur. De route is net als vorig jaar richting Grote Waal
en de kinderboerderij (5 km), richting Dwaalpark (10 km) en richting
Scharwoude (15 km).
De Loop in Hoorn is de grootste Unicefloop van Nederland waar de
meeste kinderen aan deelnemen en die het meeste geld opbrengt. Daar
zijn wij geweldig blij mee en daar mogen we ook geweldig trots op zijn.

Vorig jaar hebben de kinderen in Hoorn heel veel geld opgehaald.
Het was een monsterbedrag van ruim € 39.000,- .Geweldig!
Met dat geld heeft Unicef heel veel gedaan. Unicef heeft het geld kunnen besteden aan de vele
vluchtelingen die opgevangen moesten worden.
Elk jaar heeft de loop een thema. Dit schooljaar is dat Kinderarbeid
Kinderarbeid is een mensenrechtenschending. Kinderen kunnen niet naar school, ze worden uitgebuit en
kinderarbeid houdt de armoedecirkel in stand. UNICEF vindt kinderarbeid onacceptabel.
Wereldwijd zijn 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar betrokken bij kinderarbeid. Deze vorm van
uitbuiting berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor
hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede,
gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen
beschermen. Dé oplossing tegen kinderarbeid bestaat niet, daarvoor is het probleem te complex. Daarom
hanteert UNICEF een veelzijdige aanpak..
Bij de schouwburg zal weer van alles te beleven zijn: er is een springkussen, kinderen kunnen geschminkt
worden, er zijn verschillende muziekoptredens en er is een ballonnenclown.
Tijdens de tocht krijgen de jonge wandelaars een traktatie en na afloop een medaille of schoentje voor aan
de medaille.
Ook ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden zijn van harte welkom om mee te lopen. Zij kunnen zich
op de dag zelf in de schouwburg laten inschrijven voor de loop tegen betaling van € 5,Binnenkort zullen dekinderen inschrijfformullieren ontvangen en wordt u nader bericht over de organisatie

Voorstellen stagiaires
Op de Flierefluiter vinden wij het heel belangrijk om onze bijdrage te leveren in de opleiding van jonge
enthousiaste PABO – en onderwijsassistent - studenten. Zij zijn immers de toekomst van het onderwijs!
De afgelopen week zijn er op school weer stagiaires van start gegaan.
In de bovenbouw zijn dat vertrouwde gezichten, want juf Yvonne en meester Rowan liepen de voorgaande
maanden ook bij ons stage. Alleen in een andere klas. Juf Yvonne loopt nu op dinsdag stage bij de Kaketoe’s.
Toen juf Yvonne bij de Kolibries stage liep heeft zij zich ook in de INFO aan u voorgesteld. Wellicht is u dat
ontgaan. Vandaar dat we haar nog een keer het woord geven:
Eerst even kort iets over mijzelf. Ik ben Yvonne Zwaan en kom uit Opperdoes.
Als er bij u een vaag belletje gaat rinkelen over deze plaatsnaam, kan het
mogelijk zijn door de aardappelen, die er vandaan komen: ‘de Opperdoezer
ronde’!
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om af te spreken met vriendinnen en wanneer ik
de tijd heb, lees ik graag. Waar ik toch wel het meeste van houd is muziek
maken. Ik bespeel al sinds mijn tiende de bugel en verder probeer ik nu gitaar te
gaan spelen. Dat was even iets kort over mijzelf, nu de reden waarom ik dit
schrijf!
U heeft mij misschien al wel eens zien gezien op school.. dat klopt! Ik heb het
eerste half jaar namelijk stage gelopen bij de middenbouw, de groep van juf
Debby. Vanaf dinsdag 30 januari loop ik stage bij de Kaketoes, de groep van juf
Mariska en Marjolein. Ik ben er dan iedere dinsdag. Ik zal er ook af en toe een hele week zijn, om ook te
zien hoe de andere dagen worden ingevuld en vorm gegeven.
Ik zit momenteel in mijn tweede jaar van de iPabo. Ik studeer aan de hogeschool iPabo in Alkmaar. Dit is
mijn eerste stageschool waarop er wordt lesgegeven vanuit de richtlijnen die Maria Montessori bedacht. Ik
ben dan ook erg benieuwd hoe dit wordt vorm gegeven in de klas! Ik heb al mogen meemaken hoe het er
aan toe gaat in de middenbouw, en ben daarom ook erg benieuwd hoe het hier in de bovenbouw eraan toe
gaat. Ik heb er zin in en wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Zwaan

Bij de Kolibries verwelkomen we een nieuw gezicht; juf Anouk. Ook juf Anouk stelt zich aan u voor.
Hallo allemaal,
Een aantal ouders heeft mij afgelopen maandag misschien wel gezien: de
nieuwe stagiaire van de Kolibries. Mijn naam is Anouk Smit en ik ben
eerstejaars student op de iPabo in Alkmaar. Ik ben 17 jaar en woon in
Onderdijk. Elke maandag mag ik gezellig in de klas komen en ga ik lessen
geven. Af en toe heb ik een stageweek dus dan zien de kinderen mij de hele
week. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd gezellige dingen te doen met mijn
vrienden en familie. Ook ben ik elke vrijdagavond aanwezig als vrijwilliger bij
een jongerenvereniging, waar ik samen met een aantal anderen leuke avonden
verzorg voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in Onderdijk.
Ik heb het erg naar mijn zin op de iPabo en ik zie mijn stage op de Flierefluiter
als een mooie uitdaging voor mij om mezelf verder te ontwikkelen. Ik heb heel
veel zin om deze middenbouw les te gaan geven en ik hoop jullie snel een keer
te zien! Mochten jullie nog vragen hebben? Stel ze gerust!
Meester Rowan is voor velen al een bekend gezicht. Hieronder stelt ook hij zich nog een keer voor.
Ik ben Rowan Nuijten, student aan de iPabo te Amsterdam. Het aankomende
half jaar zal ik iedere maandag stage lopen in groep 6/7/8 bij juf Saskia en juf
Melanie, op De Flierefluiter. Na een super leuk eerste half jaar bij de Kaketoes
mag ik het nu bij de Haviken ervaren. Ik kijk er erg naar uit om de kinderen
beter te leren kennen.
Groeten,
Meester Rowan

Ook Juf Alette heeft een stagiaire. Daisy volgt een opleiding voor administratieve medewerker aan het
Horizon college. Tot de zomervakantie zal ze op maandag en
dinsdag binnen ons bestuur stage lopen.
In de volgende INFO stelt ook zij zich voor.

Teamverjaardag
Alle kinderen ontvangen vandaag een uitnodiging voor de
teamverjaardag die op vrijdag 23 februari plaatsvindt. Op deze
feestelijke dag vieren alle juffen (en meester) hun verjaardag
samen! Even geen rekenen en taal, maar spelletjes,
feest en muziek!
We beginnen de dag met z’n allen in de gemeenschappelijke
ruimte, waar de jarige teamleden eens even flink in het
zonnetje worden gezet! Vervolgens feesten we allemaal verder
in de eigen klas. Je mag verkleed naar school komen en er wordt gezorgd voor iets lekkers te eten en drinken,
zodat je dit niet zelf hoeft mee te nemen. Alleen voor de lunch moet zelf even gezorgd worden.
Een cadeautje voor je juf/meester? Dat vinden ze erg leuk, maar ook met een prachtige tekening of een
hartelijke felicitatie zijn ze erg blij! Ben je benieuwd hoe de dag eruit zal zien? Nog eventjes wachten en dan is
het zover…..
Ohja, we kunnen best wat ouderhulp voor met name het middagprogramma gebruiken.
Check uw Digiduif-mail even en reageer alstublieft. U deelt dan natuurlijk lekker mee in de feestvreugde!

Vaccinatie 9-jarigen
Elk jaar vaccineert GGD Hollands Noorden de 9-jarige kinderen tegen DTP (Difterie/Tetanus/Polio) en BMR
(Bof/Mazelen/Rodehond) volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Alle kinderen geboren in 2009 hebben
thuis een brief ontvangen met een uitnodiging voor vaccinatie.
In de brief staat vermeld op welk tijdstip uw kind verwacht wordt.
De vaccinatie datum is 12 april, locatie De Opgang
Op dezelfde middag worden de 12-jarige meisjes tegen HPV gevaccineerd. Ook daarvoor heeft u thuis een
uitnodiging ontvangen.
Hebt u nog vragen? Richt u dan tot GGD Hollands Noorden. U kunt medewerkers bereiken op
telefoonnummer 088-0100555.

Blauwe Schuit aanbod
De voorjaarsvakantie komt eraan! En wat is er nu leuker dan meteen beginnen met een leuke, creatieve
middag? Op zaterdag 24 februari organiseert De Blauwe Schuit een Workshopdag speciaal voor kinderen en
jongeren. In 1,5 uur kun je je helemaal uitleven en leer je nieuwe creatieve skills. Wie weet raak je zo
geïnspireerd om ook de rest van de vakantie creatief aan de slag te gaan.
Je kunt kiezen uit workshops Papier maken, 3D pen tekenen of een
Onderwater-wereld creëren. Meedoen kost € 15 per workshop. De
workshops worden allemaal gegeven door enthousiaste en professionele
docenten en zijn inclusief gebruik van materiaal, drinken en wat lekkers.
Ben jij wel in voor een creatieve middag? Schrijf je dan in via de website:
www.blauweschuit.nl.

Inschrijven via Digiduif voor oudergesprekken
Tijdens de oudergespreksronde gaven diverse ouders aan dat zij niet konden inschrijven voor de
oudergesprekken. Een inschrijving is echter wel mogelijk maar de uitnodiging voor de oudergesprekken
wordt via Digiduif alleen naar het primaire contact gestuurd. Digiduif staat zó ingesteld dat het primaire
contact automatisch het contact is dat als eerste is aangemaakt.
Deze instelling voorkomt dat voor hetzelfde kind meerdere oudergespreksmomenten worden gereserveerd.
Sommige kinderen hebben namelijk met diverse mailaccounts een koppeling. Denk hierbij aan kinderen van
gescheiden ouders, maar ook opa/oma’s en de oppas worden door sommige ouders aan digiduif gekoppeld.
In andere gevallen geven ouders zelf in Digiduif ook diverse emailaccounts op. Het is dan van belang beide
accounts te blijven beheren. Wanneer de mail wel verzonden, maar niet gelezen wordt, bereikt de
informatie u ook niet.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, of is deze naar het verkeerde e-mail adres verzonden, dan kunnen wij
u op weg helpen om dit aan te passen. U kunt hiervoor contact opnemen met Misja Castelijn, die ons
tijdelijk ondersteunt bij o.a. ICT-zaken. Stuur een e-mail naar misjacastelijn@gmail.com met daarin duidelijk
vermeld wat het probleem is.

Open dagen 19 februari en 21 maart
Een aantal weken geleden heeft onze school zich gepresenteerd op een
algemene informatie avond, voor ouders die op zoek zijn naar een
basisschool voor hun bijna 4-jarig kind. Er was veel interesse in onze school
en het Montessori-concept. Aanstaande maandag, op 19 februari, houden we
open dag van 9.00 – 12.00 uur voor alle ouders die nader kennis willen maken
met de Flierefluiter. Op 21 maart volgt ook de landelijke open-Montessori
dag.

Tijdens de open dagen bieden wij de mogelijkheid aan om door bovenbouw leerlingen rondgeleid te
worden. Onze leerlingen doen dat op zeer professionele en enthousiaste wijze.
We zijn trots op onze school!
Natuurlijk kunnen geïnteresseerde ouders ook altijd een afspraak maken voor een individuele
kennismaking. Maakt u gerust ouders van peuters op deze mogelijkheden attent.
Alle ouders die al een kind op de Flierefluiter hebben en een jonger broertje of zusje onder de 4 jaar willen
inschrijven, vragen wij om dit tijdig te doen en een inschrijfformulier bij ons in te leveren.

Leren op pantoffels
We hebben opgemerkt er bij sommige ouders een onjuist beeld is
ontstaan over de reden van het dragen van pantoffels in school. We
lichen graag nog een keer toe waarom wij hebben gekozen voor het
dragen van pantoffels:
Steeds meer leerlingen hebben spontaan de gewoonte ontwikkeld
om op school de buitenschoenen om te wisselen voor comfortabele
en warme pantoffels. De kinderen vinden het prettig hun schoenen
uit te doen, omdat zij zich op pantoffels makkelijker bewegen. Zeker
in de onder- en middenbouw, waar de kinderen nog veel op een
kleedje werken, hebben pantoffels de voorkeur.
Ook in de bovenbouw stonden er regelmatig hele rijen schoenen als
soldaten in het gelid onder de verwarming.
Vorig jaar is uit grootschalig onderzoek het advies geformuleerd om
kinderen op school de mogelijkheid te bieden op school hun schoenen uit te doen.
Wetenschappers observeerden tienduizenden leerlingen van honderd scholen in 25 landen die hun
schoenen uitdoen. Zij zagen dat kinderen zich zonder schoenen meer op hun gemak voelen in het klaslokaal:
school voelt dan meer als thuis. Ze zouden daardoor relaxter leren. Kinderen zitten liever op de grond, en
dat doen ze eerder zonder schoenen. 95 procent van de kinderen leest ook liever liggend – en ook liggen
doen ze veel eerder zonder schoenen.
Nederland kent al langer basisscholen waar kinderen op pantoffels lopen, waaronder veel
Montessorischolen. Op een Montessorischool is het dragen van pantoffels ook een uiting van onze
Montessori-gedachte: om huiselijkheid en veiligheid te creëren op school.
Het dragen van pantoffels is naast comfortabel ook geluidsvriendelijk en daarnaast houdt het onze school
schoner. In vergelijking met de thuissituatie is dit op school niet anders.
Natuurlijk kan er naar een oplossing gezocht worden als uw kind moeite heeft met het dragen van
pantoffels. Bespreek dit dan even met de leerkracht van uw zoon/dochter.

Griepgolf
U heeft het al gemerkt: er heerst een grote griepgolf in Nederland. Veel van onze kinderen zijn door de
griep geveld geweest. Hoofd- oor- en keelpijn. Maar ook een buik-variant raast rond. Niet alleen de
kinderen maar ook ouders lopen met griepklachten rond. Helaas gaat het virus de leerkrachten niet voorbij.
Diverse collega’s zijn niet in staat te werken of houden zich met pijnstillers staande voor de klas.
Als school zijn we aangesloten bij een invallerspool. Echter deze pool heeft al een lange periode geen enkele
invaller meer beschikbaar. Omdat de griepgolf nog steeds leerkrachten treft, zet ik in deze INFO graag nog
eens uiteen hoe we omgaan met de invalproblematiek.
Onderstaand beschrijf ik u de procedure die we op school volgen als één of meerdere leerkrachten zich
afmelden door ziekte. Zo weet u vooraf welke keuzes wij maken en ook waarom.
Waar het lukt proberen wij intern een oplossing te vinden. Als eerste kijken we of de duo-partner
beschikbaar is om in te vallen, of overige collega-leerkrachten binnen de school.
De STABO Hoorn (het bestuur van onze school) heeft daarnaast een aantal vaste invallers die we vervolgens
benaderen. Wanneer geen van deze invallers beschikbaar is, kunnen wij een beroep doen op een externe
invallerspool. Heeft ook deze pool geen leerkracht beschikbaar (zoals nu het geval is), dan delen wij de
betreffende klas op. Bij de onderbouwgroepen wordt in dit geval aan ouders van de groep 1 leerlingen
gevraagd om het kind thuis op te vangen. Groep 2 wordt dan opgedeeld over de overige groepen.

Wanneer er binnen de school al een klas is opgedeeld en
er valt nog een leerkracht uit, dan zal (indien aanwezig)
één van de ambulante medewerkers de klas begeleiden.
Lukt dit niet of volgt er nog een ziekmelding, dan
verzoeken wij de ouders/verzorgers van deze klas(sen)
om het kind thuis op te vangen. Doordat wij een kleine
school zijn is het niet mogelijk om 2 klassen over 4
groepen te verdelen.
In sommige gevallen zijn er wel invallers beschikbaar,
maar niet voor de gehele periode waarvoor we iemand
nodig hebben. Dit kan betekenen dat er in een week
meerdere leerkrachten voor de groep staan. Wij streven ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van
dezelfde invaller, zodat de kinderen niet steeds een vreemd gezicht zien, maar hierin slagen we door
bovenstaande oorzaken niet altijd.
We doen ons uiterste best de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs te waarborgen en hopen dat u
begrip heeft voor deze soms lastige situatie.
Hieronder vindt u in volgorde nogmaals hoe wij handelen bij afwezigheid van de leerkrachten:
1. ziekte-, kort verlof en afwezigheid wordt bij voorkeur door de duo-partner vervangen
2. eigen vervangende leerkracht uit school of bestuur
3. bij aanwezigheid van externe invallers wordt deze ingezet
4. opdelen van klas (groep 1 kinderen krijgen vrij)
5. 2e klas door ambulant onderwijs bevoegd personeel, indien aanwezig.
6. 3e klas (of 2e bij afwezigheid ambulant personeel) kinderen naar huis.
Bij het opdelen van de klas, wordt een verdeelschema door de leerkrachten gemaakt. Het is niet mogelijk op
de ochtend van verdelen rekening te houden met de voorkeuren en wensen die de kinderen en/of hun
ouders hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het is niet mogelijk de leerlingen van groep 2 tot en met 8 zonder meer vrij te geven. Zoals u uit
bovenstaande uitleg begrijpt, wordt dit alleen in bij hoge uitzondering gedaan. Wij hebben voor al onze
leerlingen een onderwijsplicht. Wanneer u zoon of dochter zonder geldige reden wordt afgemeld, zijn we
genoodzaakt deze dag als ongeoorloofd verzuim te registreren.
Ik wil u meegeven dat er onder collega’s grote bereidheid en inzet is om de afwezigheid van collega’s op te
vangen. Vrije dagen worden ingeleverd, privé afspraken worden afgezegd, werkdagen worden geruild en
schema’s worden gewijzigd om met elkaar de continuïteit van ons onderwijs zo optimaal mogelijk te
waarborgen. We hopen dat dit door u net zo zeer gewaardeerd wordt als door mij en door het bestuur van
onze school!

Berichtgeving over het gebruik van de speeltoestellen
De afgelopen dagen hebben wij benut om ons te beraden op het toekomstig gebruik van de draaimolen en
de wip. We hebben met elkaar de afweging gemaakt of de toestellen moeten worden verwijderd, of dat we
met verscherpte veiligheidsmaatregelen de toestellen willen behouden. We hebben dit met de MR en het
bestuur besproken. Daarbij hebben we ook naar de geluiden van ouders geluisterd en ons laten adviseren
door deskundigen.
Jaarlijks wordt ons schoolplein, met daarbij alle speelattributen, gekeurd door een keuringsbedrijf. Dit
bedrijf is gecertificeerd voor het afgeven van een veiligheidskeurmerk. Voor alle duidelijkheid; de inspectie
en keuring betreft het gehele schoolplein.
De draaimolen en de wip en alle andere toevoegingen aan ons schoolplein die afgelopen zomer zijn
uitgevoerd, zijn volgens de geldende richtlijnen en veiligheidsvoorschriften geplaatst.
Vanwege het incident en de commotie die is ontstaan, hebben wij het bedrijf dat voor ons de jaarlijkse
controles uitvoert verzocht de keuring vervroegd uit te voeren (het staat normaal gesproken in maart/april
op het programma).
Deze keuring heeft inmiddels plaatsgevonden. Het volledige rapport moet nog worden aangeleverd, maar al
onze toestellen zijn goedgekeurd en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften geplaatst.

Na een zorgvuldige afweging zijn we (in samenspraak met bestuur en MR ) tot het besluit gekomen de
draaimolen en de wip met verscherpte veiligheidsmaatregelen in gebruik te blijven houden.
De verscherpte maatregelen zijn:
- De draaimolen en de wip blijven buiten gebruik tot het verschijnen van het definitieve keuringsrapport
- Eventuele adviezen voortkomend uit dit rapport zullen worden opgevolgd
- De draaimolen en de wip zullen na schooltijd permanent buiten gebruik blijven
- Onder schooltijd, alleen tijdens de pauzes, zal óf de wip óf de draaimolen ‘open’ gaan
- Voorlopig doen we dat alleen indien er direct toezicht kan worden gehouden
- In alle klassen worden opnieuw gebruiksinstructies gegeven
- De draaimolen wordt alleen door een leerkracht (of een andere aangewezen volwassene die op de
hoogte is van de gebruiksinstructies) aangeduwd
We hopen op deze manier de draaimolen en de wip weer hun doel te laten
bereiken; het plezier en vermaak van de kinderen tijdens de pauzemomenten.
Behoudt u uw zorgen of heeft u vragen die we hier niet beantwoord hebben,
dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om met ons in gesprek te
gaan. We hebben hiertoe een tweetal speciale inloopmomenten gepland. De
oudergeleding van de MR en het bestuur staat daarbij ook voor u klaar.
Maandag 19 februari 13.00-14.30 uur
Dinsdag 20 februari 19.30-21.30 uur

Aanwezig: bestuur
Aanwezig: MR en bestuur

Schikt een van deze momenten u niet, dan kunt u natuurlijk ook altijd bij Patricia binnen lopen of een
afspraak maken via de mail.
Vervolgens geven we nog graag een aanvulling op het bericht over de eerste hulp verlening direct na het
ongeval. Het protocol bij eerste hulpverlening schrijft voor dat een slachtoffer niet verplaatst mag worden.
Door het moment van het incident, waarbij vele omstanders (vooral ook veel kinderen) aanwezig waren, en
de wijze waarop Thimo bekneld raakte, is besloten hem naar binnen te verplaatsen. Deze beslissing is naar
beste eer en geweten gemaakt.

Praktisch verkeersexamen groep 7
De kinderen uit groep 7 zijn inmiddels begonnen met de theoretische verkeerslessen.
De eerste toets is gemaakt en alle leerlingen haalden een voldoende!
Behalve een theoretisch examen doen deze kinderen ook een praktisch examen.
De afrijdata zijn maandag 14 mei, dinsdag 15 mei en donderdag 17 mei (’s ochtends en ’s middags).
De afrijdagen zijn in drie periodes verdeeld:
Periode 1: 8.45 - 10.30 uur
Periode 2: 10.15 – 12.00 uur
Periode 3: 13.00 – 14.30 uur
Op welke dag en welk tijdstip onze leerlingen afrijden wordt pas in april bekend gemaakt.
Wel zijn we alvast op zoek naar twee ouders die op één van deze dagen één periode willen posten tijdens
het examen.
Mocht u tijd kunnen vrijmaken, geef dan dag en periode uiterlijk voor vrijdag 15 maart door via Digiduif.

Viltclub voor bovenbouwleerlingen
Ook als uw kind niet in groep 7 zit, maar u zich hiervoor graag inzet is uw aanmelding welkom.
Alvast hartelijk bedankt.
Op donderdag 8 maart start de viltclub!
Na schooltijd, van 14.45 tot 16.15 uur, willen we met een groep van 10 kinderen uit de bovenbouw gaan
wolvilten. Het is een initiatief van juf Mirjam, die de kinderen graag wil laten kennismaken met deze oude
techniek. Bij het vilten gebruik je schapenwol dat je vervilt met water en zeep.

Vorige week hebben we tijdens de crea-middag ook ‘geluksstenen’ met vilt gemaakt met de kinderen die
hiervoor hadden gekozen (zie foto). Vilten is een creatieve en rustgevende bezigheid, waar je ook nog eens
zachte en schone handen aan overhoudt!
Je geeft je op voor vier donderdagen, we overleggen nog wat we gaan maken.
Heb je zin om mee te doen? Geef je snel op want vol = vol!
De dagen zijn 8 maart,15 maart, 22 maart en 29 maart.

Voorjaarsvakantie
Na volgende week kunnen alle leerlingen meesters en juffen genieten van een weekje vrij.
Namens het hele team wensen we alle kinderen en hun ouders alvast een fijne vakantieweek toe.

Agenda
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

Maandag

5 maart

Landelijke open dag Montessorischolen

woensdag

7 maart

Geen gym in verband met tennis-clinics

woensdag

14 maart

Mogelijke stakingsdag

Woensdag

21 maart

Landelijke open Montessori-dag

Zaterdag

14 april

Unicefloop

