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Beste ouders/verzorgers,

vrijdagmiddag rond 16.30 uur
van de KMD terug zijn op school!

Gisteren was het zover; we zwaaiden onze bovenbouwkinderen uit voor de KennisMakingsDagen.
De groep verblijft een aantal dagen in Dwingelo. Er is een afwisselend programma, waarin vooral veel tijd
besteed wordt aan de groepsvorming. Uiteraard zijn de leerkachten van de bovenbouw mee. Ook juf Lisette
is van de partij.
We kijken nu al uit naar de enthousiaste verhalen bij terugkomst.
Voor de kinderen uit groep 5 leverde de afwezigheid van onze bovenbouw een hele bijzondere activiteit op.
Omdat ook de groepen 1 tot en met 4 (vanaf half 12) afwezig waren, bedachten de juffen een hele
bijzondere les: verstoppertje door de hele school. Op facebook kunt u zien hoe de kinderen van groep 5 dat
hebben ervaren.
De onderbouw heeft ook een leuke excursie in het verschiet. In deze INFO berichten wij u daar o.a. over.
Vanaf 1 oktober worden de berichten alleen nog via Digiduif verstuurd. Is uw account nog niet actief?
Regel het dan alstublieft alsnog.U heeft hier allemaal een brief met aanmeldinstructies voor ontvangen.
Laat ons even weten of uw hulp nodig heeft bij de activering.
Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer
Week 40 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag
Week 41 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en donderdag
Week 42 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag en donderdag
Lesjesavond
Aan het begin van ieder school jaar organiseren wij een zgn.
lesjesavond.
Op deze avond zijn alle ouders, andere familieleden en buren
van harte welkom om te komen bekijken en ervaren hoe er
op onze Montessorischool gewerkt wordt.
De kinderen laten vol trots alle materialen hun gemaakte werk zien en geven zelf ook echte lesjes.
Altijd al benieuwd geweest hoe de kralenkettingen werken, wat een parallellepipedum is of met welk
materiaal de kinderen in de bovenbouw werken; u bent van harte welkom om dit allemaal te komen
ontdekken!. De lesjesavond is van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Halloween Bingo

Het is al een echte traditie aan het worden; de jaarlijkse Halloween
Bingo!
Op vrijdagavond 13 oktober wordt het voor de Flierefluiterkinderen
weer griezelen geblazen, maar er wordt ook gedanst en misschien
valt er wel een ijsje winnen...
De ouderraad organiseert deze griezelig leuke avond voor de kinderen
uit de midden- en bovenbouw (voor onze kleuters achten wij de
activiteit niet geschikt). Meer informatie volgt spoedig. De avond is
niet toegankelijk voor broertjes en/of zusjes, vriendjes of buurkinderen die niet bij ons op school zitten.

Vertrek juf Miranda
Sinds de start van dit schooljaar is juf Miranda invalleerkracht voor juf Mirjam bij de Haviken.
Juf Miranda heeft om persoonlijke redenen besloten haar werkzaamheden na de herfstvakantie bij ons te
beëindigen. We vinden dit uiteraard bijzonder jammer.
De ouders van de Haviken zijn vorige week geïnformeerd over het vertrek van juf Miranda.
We zijn hard bezig met het vinden van een goede oplossing. Dat valt vooralsnog niet mee want de
beschikbaarheid van goede invalkrachten is een landelijk probleem.
We blijven vol vertrouwen en gaan er vanuit dat we voor de herfstvakantie een passende oplossing hebben
gevonden. We houden u op de hoogte!
Veilig leren lezen in groep 3
Groep 3 is dit jaar begonnen met de nieuwe versie van de methode Veilig Leren
Lezen. Hiermee leren de kinderen lezen en spellen. Het verschil met de vorige versie
is dat de woorden en afbeeldingen meer aansluiten bij de belevingswereld van de
kinderen en er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van digitale lessen.
De kinderen leren daarnaast lezen met het programma Zoem.
Zoem is de naam van het bij-tje die de kinderen helpt bij het leren “zoemend” te
lezen.
Zoemend lezen houdt in dat alle letters van een woord direct aan elkaar
gezoemd/geplakt worden. Voorheen werd het woord in stukjes gehakt, het werd
spellend gelezen. Door zoemend te lezen wordt de sprong naar het vloeiend lezen makkelijker gemaakt.
Veilig Leren Lezen heeft 12 kernen/werkboekjes. Op de deur van de Kolibries en de Pimpelmeesjes wordt
steeds aangegeven welke letters de kinderen in de huidige kern leren.
Zo weet u thuis ook welke letters en woorden er gezoemd worden en kunt u lekker mee-zoemen!
Fruit plukken!
Op 6 oktober (Roodborstjes) en 12 oktober (Pauwen) we fruit plukken bij
Fruitkwekerij ’t Keetje in Lutjebroek. Het vervoer en de begeleiding is inmiddels
(grotendeels) geregeld.
Tijdens het bezoek aan de fruittuin kunnen de kinderen misschien een beetje vuil
worden. Houd hier dus rekening mee door uw kind bv laarzen en andere geschikte
kleding aan te laten trekken!
Ook hebben alle kinderen een eigen kinderzitje voor in de auto nodig.
Voor meer info en vertrek- en aankomsttijden kunt u de aankondiging bij de
lokalen van de Roodborstjes en Pauwen raadplegen. Veel plezier allemaal!
Eerste creamiddag op vrijdag 20 oktober
We hebben het in de speciale editie van de INFO, die u in juli heeft ontvangen, al aangekondigd: de CREAmiddag op de Flierefluiter.
Tijdens deze middag worden de kinderen in zgn. familiegroepen (d.w.z. alle leeftijden door elkaar) bijeen
gebracht om creatieve activiteiten te ontplooien. Waarom in familiegroepen en niet per klas afzonderlijk?

We vinden het belangrijk dat de kinderen leren ván en mét elkaar. Dat ze elkaar leren kennen en
ondervinden dat samenwerking en hulp bieden én krijgen in een groep belangrijk (en leuk!!) is.
Vooral voor de jongere kinderen zal het misschien erg spannend zijn om uit hun groep te worden gehaald
en in een voor hen vreemde klas, met kinderen samen te werken die ze misschien niet zo goed kennen.
Ook de oudere kinderen zullen eraan moeten wennen dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in
dit groepsverband. Uiteraard begeleiden we alle kinderen in dit proces, zodat het een succesvolle
onderneming wordt!
Hoe gaat het verder in zijn werk?
Naast de crea-momenten waarop aandacht wordt besteed aan de St.
Maarten-lampionnen en een Sinterklaas- en/of Kerst-knutsel,
organiseren we dit schooljaar 4 middagen waarin verschillende
creatieve activiteiten worden geboden. Dit kan van alles zijn: van
koken tot papiervouwen en van boetseren tot dansen of muziek
maken. De kinderen kunnen zelf per keer kiezen welke activiteit ze
willen doen. Ze kiezen dus steeds uit 12 vaste activiteiten.
Het vergt uiteraard wat inspanning om de organisatie rond te krijgen:
Per klas worden 2 activiteiten gekozen door de leerkracht die geschikt zijn voor alle leeftijden en die binnen
1 les afgerond kunnen worden. Verder zorgen zij voor materiaal en gereedschap. Ondertussen kunnen de
kinderen alvast een activiteit kiezen en zich inschrijven (dit wordt uiteraard onder toezicht en/of met hulp
van de leerkracht gedaan).
Hoe kunt u als ouder helpen?
Vaak is ouderhulp onontbeerlijk bij crea-activiteiten. Binnenkort hangen bij alle lokalen inschrijflijstjes,
waarop u kunt aangeven dat u kunt/wilt assisteren. Dat kan éénmalig zijn, of tijdens alle 4 de middagen.
Dat kan in de klas van uw kind zijn, of in een andere klas! We geven u hierbij alvast de data door:
Vr. 20 oktober, ma. 12 februari, vr. 13 april en ma. 4 juni. Het tijdstip is steeds van 13.00 tot 14.15 uur.
Het worden vast super creatieve en inspirerende CREA-middagen!
E-mailadressen
Onze collega’s juf Sylvia en Juf Mariska zijn nu ook via e-mail bereikbaar:
Mariska
Sylvia

MariskaBarends@montessori-deflierefluiter.nl
SylviaPesch@montessori-deflierefluiter.nl

Ook onze school-maatschappelijk werkster heeft inmiddels een e-mailadres waarmee u haar kunt bereiken:
Elles van Amstel
EllesvanAmstel@montessori-deflierefluiter.nl
Landelijke onderwijsstaking op donderdag 5 oktober
U heeft er natuurlijk al veel over gehoord; leerkrachten van
basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst
van het onderwijs en de toekomst van kinderen. De
oplopende werkdruk en de lage salarissen hebben er in de
afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met
een lerarentekort dat in de aankomende jaren naar
verwachting schrikbarend zal gaan groeien.
Bij ons op school hebben we al diverse keren gemerkt hoe lastig het is om invallers te vinden en te
behouden. De werkdruk is hoog. Alle leerkrachten maken lange dagen en werken ook tijdens uren die
eigenlijk bedoeld zijn om weer uit te rusten van het werk.
De vakbonden zijn van mening dat iedereen de gevolgen van het lerarentekort gaat voelen als we nu niet
als één front laten horen dat we ons zorgen maken en maatregelen eisen. Zo maken we het prachtige vak
van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af
en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

Nogmaals breng ik onder uw aandacht dat op 5 oktober onze school zal sluiten om ons aan te kunnen
sluiten bij de aangekondigde landelijke staking.
Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen,
maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen!

Vervangingsprocedure
Door het te kort aan invalleerkrachten zal het voorkomen dat bij afwezigheid van de leerkracht van uw
kind, geen invalleerkracht beschikbaar is.
Wij hanteren een vast protocol in de wijze waarop we omgaan met uitval van leerkrachten en de inzet van
een invalleerkracht .
Onderstaand beschrijf ik u deze procedure. 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, dan delen wij de betreffende
klas op. Bij onderbouw groepen wordt in dit geval aan ouders van de groep 1 leerlingen gevraagd om het
kind thuis op te vangen.
Wanneer er binnen de school al een klas is opgedeeld en
er valt nog een leerkracht uit, dan zal (indien aanwezig)
een 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 in.
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 opgevangen
2. eigen invaller
3. bij aanwezigheid van externe invallen (tot 6 keer) wordt deze ingezet (zie*)
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.
* Bij het inzetten van invallers gelden voor ons beperkende regels van de Wet Werk en Zekerheid. Door de Wet
Werk en Zekerheid (WWZ) is met ingang van 1 juli 2016 een aantal bepalingen van kracht over tijdelijke
arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW. Dit leidt in alle sectoren, dus ook in het onderwijs, tot ingrijpende
veranderingen voor de wijze van vervanging van medewerkers.

In het kort komt het er op neer dat een werknemer 6 x mag invallen bij dezelfde werkgever. Als een leerkracht 6 x
heeft ingevallen in een periode van 3 jaar, dan mag de werkgever deze leerkracht 6 maanden lang niet meer in
zetten. Overigens geldt slechts één vervangingsdag ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Wordt een invalleerkracht vaker dan zes maal opgeroepen door dezelfde werkgever, dan heeft deze medewerker
recht op een vast dienstverband. Als kleine stichting kunnen wij het ons niet veroorloven het personeelsbestand
op deze wijze uit te breiden. Aan de andere kant merken wij ook dat invallers niet meer bereid zijn om voor een
korte periode in te vallen. Immers na 5 korte vervangingen worden zij niet meer terug gevraagd en ook invallers
willen het liefst continuïteit.

Stagiaires
Op de Flierefluiter vinden wij het heel belangrijk om onze bijdrage te leveren in de opleiding van jonge
enthousiaste PABO studenten. Zij zijn immers de toekomst van het onderwijs!
Op dit moment hebben we in iedere groep een stagiaire kunnen plaatsen. Daar zijn we heel erg blij mee en
we wensen deze studenten een hele fijne tijd bij ons op school.
Een aantal van hen stelt zich in deze INFO aan u voor. In de volgende INFO zullen ook de andere stagiares
zich voorstellen.
In de onderbouw verwelkomen wij 2 derdejaars studenten:
Naam:
Leeftijd:
Opleiding:
Stagedagen:

Chantal van Vegten
22 jaar
Derde jaar, iPabo Amsterdam
Maandag, dinsdag en soms een stageweek.

Ik loop stage tot eind januari daarna ga ik een half jaar naar het speciaal onderwijs.
Ik wil graag juf worden omdat ik het heerlijk vind om kinderen iets te leren.
Het eigenwijze, de verwondering en het enthousiasme van kinderen zorgt ervoor dat
ik echt geniet van lesgeven.
Hallo!
Ik ben Naomi de Vries, ik ben 20 jaar en ik loop stage op
maandag en dinsdag in de kleuterklas van juf José. Ik
studeer aan de iPabo in Alkmaar en zit nu in mijn derde
jaar. Wat erg leuk is, is dat ik vroeger als klein meisje ook
op de Flierefluiter heb gezeten. Er werken nu nog
docenten die ik ook als juf heb gehad. En nu loop ik zelfs
stage bij mijn kleuterjuf van vroeger! Ik vind de
onderbouw een erg leuke en interessante groep om les
aan te geven, omdat deze groep aan het begin staat van
hun schoolcarrière. Ook is het erg leuk om de
ontwikkeling te zien die ze doormaken en hieraan een
bijdrage te leveren.
Naast mijn opleiding heb ik een bijbaantje als
horecamedewerkster bij ijsbaan de Westfries en bij zwembad de Waterhoorn. In mijn vrije tijd zwem ik
graag, vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en spreek ik graag af met vriendinnen.
Ik kijk erg naar deze stage uit en heb het nu al naar mijn zin!
Liefs, Naomi
Kinderboekenweek

Van 4 tot en met 15 oktober 2017 is de kinderboekenweek. Het thema van
dit jaar is “Gruwelijk eng” ……dat klinkt al superspannend natuurlijk.
Het podium wordt in stijl aangekleed! Het spreekt voor zich dat deze
spullen netjes op het podium blijven en niet geleend of verplaatst worden
zonder toestemming.
De Readshop stelt een kinderboekenweek boekenpakket beschikbaar ter
inzage. U kunt deze boeken ook bestellen. Op school komen hiertoe
formulieren te liggen waarop u uw bestelling kunt noteren. Uw bestelling
kunt u na verloop van tijd bij de Readshop afhalen tegen betaling. U krijgt
een e-mail, zodra uw boekenpakket klaar ligt.
Niet onbelangrijk….. onze school krijgt van deze verkoop van de Readshop een percentage om te besteden
aan boeken voor onze schoolbibliotheek!

AGENDA

Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

27 t/m 29 sept
5 oktober
6 oktober
10 oktober
12 oktober
13 oktober
20 oktober
21 t/m 29 okt
30 oktober
1 november

De volgende INFO verschijnt in week 41

KMD Haviken en Kaketoes
Landelijke onderwijsstaking; alle kinderen vrij
Roodborstjes natuurexcursie
Lesjesavond, 18.30 – 19.30 uur
Pauwen natuurexcursie
Halloween Bingo
Creamiddag 13.00 – 14.15 uur
HERFSTVAKANTIE
Eerste schooldag na herfstvakantie
Geen gym ivm studiedag juf Lisette

