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Beste ouders/verzorgers,
In verband met de stakingsdag van afgelopen woensdag ontvangt u de INFo een dag later dan u van ons
gewend bent.
U heeft via de media vast meegekregen dat enorm veel leerkrachten uit Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland het werk hebben neergelegd. Zowel in Hoorn als in Amsterdam werden door leerkrachten van
onze stichting bijeenkomsten bijgewoond.
Inmiddels wordt de beroepsgroep ook ondersteund door een ouder-actiegroep; ‘Ouders voor goed
onderwijs”. De actie groep steunt de wens van de leerkrachten voor minder werkdruk en hoger salaris, maar
voegt er nog een aantal doelen aan toe: kleinere klassen, meer beeldende vakken, minder prestatiegerichte
eisen en extra handen in de klas voor kinderen die meer zorg nodig hebben.
Met elkaar wachten we de effecten van de staking in spanning af.
Met vriendelijke groet, Patricia Meyer
Week 12 ben ik aanwezig; woensdag en donderdag
Week 13 ben ik aanwezig; dinsdag en donderdag
Week 14 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag

Rekentuin en Taalzee
Uw zoon/dochter heeft van school toegang gekregen tot Rekentuin, Taalzee
en/of Words&Birds. Dit zijn online oefenprogramma’s van Oefenweb voor
rekenen, taal en Engels en wordt naast de methode in de klas gebruikt. De
programma’s zijn zowel op school als thuis te gebruiken.
De opgaven die uw kind maakt met Oefenweb zijn volledig afgestemd op wat
hij/zij al kan. Dit is mogelijk doordat zijn/haar vaardigheidsniveau continu, na
elke opgave opnieuw berekend wordt.
Taalzee en Rekentuin zijn 100% adaptief, dit betekent voor uw kind:
• De opgaven zijn altijd gebaseerd op het eigen niveau, niet op leerjaar of leeftijd.
• Het programma groeit met uw kind mee en wordt vanzelf uitdagender. Is het te lastig? Dan doet het
programma een stapje terug.
• Alle relevante lesstof van rekenen en taal komt vanzelf aan bod, zonder dat de leerkracht hier iets voor
hoeft in te stellen.
• Leuke spellen met beloning, uw kind ontvangt direct feedback en ervaart succes.
• Inzicht in de resultaten en inzet via een groeikaart.
Op basis van wetenschappelijke inzichten over hoe kinderen leren is Rekentuin in 2007 ontwikkeld door de
Universiteit van Amsterdam (UvA). Inmiddels biedt Oefenweb meer dan 300.000 kinderen uitdaging op hun
eigen niveau met haar oefenprogramma’s. Ongeacht leeftijd of leerjaar ervaart uw kind uitdaging,
succeservaring, dus motivatie en plezier in het oefenen. Zo krijgt uw kind de kans zijn of haar talenten voor
de kernvakken optimaal te ontwikkelen.

Voorstellen stagiaire
Ook bij onze bewegingslessen hebben wij de komende periode een stagiaire. De stagiaire stelt zich
onderstaand aan u voor:
Mijn naam is Suzanne Bleeker, ik ben 21 jaar en ik woon in Wognum. Ik ben
vierdejaars student aan de hogeschool iPabo. Naast deze opleiding volg ik
ook de leergang vakleraar bewegingsonderwijs. Daarom kom ik stage lopen
bij juf Lisette. Ik zal op woensdag aanwezig zijn en de gymlessen verzorgen.
Naast mijn studie heb ik een bijbaan bij de ECCO shop in Hoorn. Verder
handbal ik elke week bij Spartanen in Wognum. Dit doe ik al 14 jaar vol
plezier. Daarnaast zing ik in jongerenkoor Upbeat en a capella zanggroep
de Moonliners; zingen is een passie van mij.
Ik kijk er naar uit om hier lekker aan de slag te gaan.
Vriendelijke groeten, Suzanne Bleeker

Social media-bijeenkomst
De gemeente Hoorn organiseert een bijeenkomst over social media en opvoeding voor ouders van
basisschool leerlingen.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
 Hoe lang mag mijn kind op zijn telefoon of tablet?
 Mijn kind is veel aan het gamen: wat kan ik hieraan doen?
 Wat moet ik doen als mijn kind via social media wordt gepest?
 Moet ik als ouder steeds meekijken?
 Wat kan ik doen als mijn kind niet wil dat ik meekijk?
Datum; woensdag 21 maart
Tijdstip; 19.30-21.30 uur
Locatie; wijkcentrum De grote Waal
Overigens zullen in de loop van het schooljaar voor onze
bovenbouwgroepen ook nog lessen en een ouderbijeenkomst aangeboden worden over social media.
Hierover wordt u t.z.t. ingelicht via de INFo.

Teamverjaardag
Het was een groot feest, de vrijdag voor
de voorjaarsvakantie, toen alle
teamleden tegelijkertijd hun verjaardag
vierden.
De kinderen hebben genoten van alle
leuke activiteiten, de traktaties, het
dansen (inclusief de polonaise) en de
sprookjesfiguren die op school bleken te
zijn. Ook de kinderen waren prachtig
verkleed. De juffen zijn enorm verwend
met mooie cadeautjes en lieve kaarten.
Zonder de hulp van onze ouderraad en
andere behulpzame ouders was het feest
niet zo goed geslaagd! Hartelijk dank
daarvoor!

Inschrijven via Digiduif voor klassenbezoek
U heeft in de eerdere INFO’s kunnen lezen over de mogelijkheid voor ouders in de klas van uw kind op
bezoek te gaan. Heeft u zich niet aangemeld maar wilt u nog wel graag een bezoekafspraak maken? Via de
intekenlijst in Digiduif kunt u zich alsnog aanmelden. U bent allen van harte welkom!

Open dag 21 maart a.s.
De open dag op 19 februari j.l. is goed bezocht. Ouders van zowel in- als buiten
de wijk hebben onze school bezocht. De landelijke open Montessori dag moet
nog plaats vinden. Dit zal zijn op 21 maart. Jammer dat het net op een
woensdag is (de kleuters zijn dan afwezig), maar we zijn gebonden aan de
planning van de Nederlandse Montessori vereniging. Natuurlijk kunnen onze
midden- en bovenbouwers heel goed laten zien hoe het werken op een
Montessorischool er in de praktijk uit ziet en geven ze graag rondleidingen.
Ook van een aantal ouders dat al een kind op de Flierefluiter heeft, maar nog
een jonger broertje of zusje wilden inschrijven, hebben we inmiddels de
aanmeldingsformulieren ontvangen. Heeft u dit nog niet gedaan? We willen u vragen dit tijdig te doen. Een
inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Patricia of Alette.

Agenda
Woensdag

21 maart

Landelijke open Montessori-dag

Zondag

25 maart

Zomertijd; klok een uur vooruit!

Donderdag

29 maart

Studiedag ; alle kinderen vrij

Vrijdag

30 maart

Goede Vrijdag; alle kinderen vrij

Maandag

2 april

2e Paasdag; alle kinderen vrij

4, 5 en 6 april

School voetbaltoernooi gr 7/8

11 en 12 april

School voetbaltoernooi gr 5/6

Vrijdag

13 april

Keuze cursus/creamiddag

Zaterdag

14 april

Unicefloop

