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Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren genoten van een rustige herfstvakantieweek.
De herfstvakantie werd ingeluid met een eerste creamiddag op school. In alle klassen werden verschillende
creative actoiviteiten aangeboden. De kinderen konden o.a kiezen uit dans, koken, zang, schrijven van
gedichten en nog veel meer creatieve activiteiten. Bij het indelen van de groepen werd geen onderscheid
gemaakt in leeftijd. En zo werkten kinderen uit de onderbouw samen met midden- en bovenbouw leerlingen
aan een zelfde activiteit. Er werd veel hulp door ouders geboden. Het was een gezellige drukte van belang in
school en de kinderen hebben enorm genoten en veel geleerd.
We kijken nu al uit naar de volgende crea middag. Wanneer dat is kunt u zien op de planning die bij deze
neiuwsbrief bijgelsoten zit. Ook op de website is de planning inmiddels geplaatst.
Ondanks dat er eerder ook een (concept) planning verspreid is, kan het zinvol zijn de data nog een keer goed
over te nemen. Houdt u ten alle tijden ook de agenda van de INFO’s in de gaten. Een jaarplanning blijft een
dynamisch gebeuren en de INFO biedt de meest actuele planning.
In een eerdere versie van de planning heeft de studiedag van 18 mei niet vermeld gestaan. Vandaar ik U
daar graag nog extra attent op maak. Dit geldt oook voor het Pietenfeest in de onderbouw. In de planning
stond verkeerd vermeld dat het Pietenfeest in de onderbouw op donderdag 17 november is. Het feest is
echter op vrijdag 24 november. De onderbouw kinderen zijn dan om 12 uur vrij.
Ook kunt u zien wanneer onze gezamenlijke vieringen plaats zullen vinden. Een paar keer per jaar komen
alle klassen bijeen om een voordracht aan elkaar te verzorgen. Daarbij willen wij ook heel graag ouders in
de gelegenheid stellen, dit bij te wonen. Onze ruimte is niet groot genoeg de ouders van alle klassen bij elke
viering uit te nodigen. Daarom zijn per viering steeds twee klassen aan de beurt, waarvan de ouders welkom
zijn.
Tevens worden alle ouders uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een geweldig slot optreden van een project
dat we samen met de Blauwe Schuit en het harmonie orkest volgen. In deze nieuwebrief leest u daarover
meer.
Ik zie u graag bij een van de komende feestelijke activiteiten
Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer
Week 44 ben ik aanwezig; maandag, woensdag en donderdag
Week 45 ben ik aanwezig; maandag, donderdag en vrijdag
Week 46 ben ik aanwezig; dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Nieuwe collega in de bovenbouw
Met ingang van deze week zal Juf Melanie bij ons in de bovenbouw gaan werken. Juf Melanie zal op
donderdag en vrijdag de Haviken begeleiden en juf Mirjam vervangen. We heten Melanie van harte
welkom bij ons op school en hopen zij samen met de Havikjes een fijne tijd zal hebben.

Vanaf volgende week zal juf Mirjam een paar uur per week op school aanwezig zijn. Voorlopig zal zij nog
geen activiteiten voor en met kinderen verzorgen.
We zijn erg blij dat we er toch nog in geslaagd zijn een goede invaller voor juf Mirjam te vinden en ook dat
juf Mirjam weer een klein stapje in school zal gaan zetten, want we missen haar natuurlijk enorm.

Leerling zorg
Ieder kind heeft zijn/haar eigen kwaliteiten maar natuurlijk ook heeft ieder kind in het groeiproces
ontwikkel aspecten die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op het gebied van de schoolse
vakken als lezen en rekenen maar ook op het gebied van gedrag kan het soms nodig zijn een kind een extra
steuntje in de rug te geven. . Bij ons op school streven we naar een zo goed mogelijke aansluiting van het
aanbod in de klas bij de ontwikkelbehoeftes van onze leerlingen. Dit houdt in dat extra begeleiding zoveel
mogelijk door de leerkracht zelf geboden wordt. De wijze waarop wij de zorg voor onze leerlingen
vormgeven is middels het handelingsgericht werken.
Dit handelingsgericht werken heeft als doel een juiste afstemming van het onderwijs voor alle kinderen
binnen onze school.
Ieder kind heeft ondersteuning nodig. Kinderen verschillen echter in mate waarop ze deze ondersteuning
nodig hebben. Om deze reden beschrijven we van iedere leerling de onderwijsbehoefte. Ofwel hoe leert
het kind het beste, wat werkt wel en wat werkt niet zo goed voor het kind
De leerkracht denkt vooraf na over wat er voor een leerling of groepje leerlingen nodig is om de onderwijs
doelen te bereiken. Vier keer per jaar wordt tijdens de groepsbespreking samen met de intern begeleider
de vorderingen besproken en worden groepsplannen opgesteld/bijgesteld. In deze plannen staan de
doelen waaraan gewerkt wordt in de volgende periode. Naast de groepsbesprekingen worden leerlingen
met een specifieke onderwijsbehoefte besproken tijdens de leerling-bespreking. Om een goed beeld te
krijgen van wat een kind nodig heeft kan de intern begeleider in overleg met de leerkracht de leerling
observeren of wat testjes afnemen. Zo krijgen we nog beter zicht op het niveau van een kind.
In sommige gevallen blijkt na onderzoek en overleg dat een leerling
tijdelijk wat extra aandacht nodig heeft die in de klas niet geboden
kan worden. Deze extra begeleiding wordt door ons eigen team van
leerkrachten verzorgd.
Dit schooljaar begeleidt juf Marjolein een groepje leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben bij het leren-leren. Ook ondersteunt zij
een aantal leerlingen op gebied van rekenen en sociaal emotionele
ontwikkeling. Juf Marjolein is voor deze taak een dag per week vrij
geroosterd. Maar ook door de andere juffen wordt onder de
‘gewone’ lestijd ‘ extra ondersteuning aan onze kinderen geboden. In
de midden – en bovenbouw klassen worden er voor de kinderen
waarbij het leesproces anders verloopt dan we zouden willen, extra
leesbegeleiding geboden. De kinderen waarbij de letterkennis
ontwikkeling extra aandacht behoeft krijgen extra begeleiding van de onderbouw juffen. Ook geven zij
waar nodig extra aanbod op gebied van getalkennis. De kinderen uit de middenbouw gaan op dinsdag en
donderdag naar de onderbouw en krijgen daar de extra ondersteuning. De leerkrachten uit de bovenbouw
bieden óók extra begeleiding. Wanneer de bovenbouw kinderen gym hebben, verzorgen de bovenbouw
leerkrachten voor de kinderen uit groep 5 begrijpend leeslessen. Al deze begeleiding is voor de
leerkrachten een taak erbij, naast de zorg voor hun eigen klas. Vanuit het streven naar het bieden van zo
goed mogelijke onderwijszorg is deze bereidheid er volop bij de collega’s.
.Indien een leerling blijvend stagneert in het leerproces dan kan het nodig zijn om samen met een specialist
vanuit een het samenwerkingsverband wat verder te onderzoeken waarom een leerling onvoldoende tot
leren komt.
Hiervoor hebben we op school vijf keer per jaar een OndersteuningsTeam-overleg. In het OT zit een
psycholoog/orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werker en een
specialist vanuit het speciaal basis onderwijs. Samen met deze specialisten en met de ouders kijken we op
welke manier we de juiste begeleiding kunnen bieden zodat het kind zich blijft ontwikkelen. Ouders
nemen in elke stap binnen het handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. Dit is ook de reden dat
wij ouders geregeld betrekken bij dit proces. Wij hebben namelijk een gezamenlijk doel: het beste voor het
kind.

Team professionalisering
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken is het
belangrijk dat alle leerkrachten en ondersteunend
personeel zich blijvend professionaliseren. Wij doen
dit in teamverband met scholing over ons
rekenonderwijs, de leerlijnen, onderwijs aan kinderen
met een ontwikkeling voorsprong en op het gebied van
sociaal emotionele ontwikkeling.
Ook volgen de leerkrachten scholing op individuele
basis. Juf Debby volgt een opleiding specifiek gericht
op het Montessori onderwijs, de leerkrachten uit de
onderbouw bekwamen zich in het versterken van het aanbod in de hoeken en bewegingsonderwijs.
Vandaag heeft juf lisette een scholings dag op haar vakgebied (vandaar de gymlessen zijn vervallen)
En deze week start juf Marjolein haar nieuwe opleiding op gebied van rijk onderwijs en het opzetten van
een plusklas. Zo halen wij heel wat nieuwe kennis naar binnen!
Stagiaires
U heeft al veel over ze gelezen in onze INFOs; de stagiaires. Om de begeleiding van de stagiaires zo goed
mogelijk vorm te geven worden er zo nu en dan filmopnames in de klas gemaakt. Ook in de begeleiding van
het vaste personeel wordt gebruik gemaakt van filmopnames. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt in de
voortgangs- en begeleidingsgesprekken en is enkel bedoeld als middel de stagiaire of leerkracht te
ondersteunen in zijn/haar professionele ontwikkeling.
Het beeldmateriaal wordt na de gesprekken vernietigd en niet aan derden verstrekt.
Heeft u er bezwaar tegen wanneer uw kind als onderdeel van de groep of lessituatie in beeld komt, laat het
ons gerust weten. Uiteraard wordt daarmee rekening gehouden.
Tijdens feesten en activiteiten worden veel foto’s genomen. Deze foto’s kunnen op onze besloten facebook
pagina geplaatst worden om ouders deel genoot te laten zijn van deze gezellige momenten.
Ook wanneer u bezwaar heeft tegen plaatsen van uw kind op een foto, kunt u dat aan ons doorgeven.
Voorlopige conclusie na de staking van 5 oktober
Op 5 oktober is onze school gesloten geweest om samen met 90.000 collega’s te strijden voor voor
salarisverhoging, een lagere werkdruk, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in
het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen.
In het op 10 oktober is gelanceerde regeerakkoord staan onvoldoende investeringen genoteerd om de
kwaliteit van het onderwijs en het personeel in de toekomst te verbeteren en garanderen.
Het kabinet heeft met haar regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’, maar voor het primair onderwijs
ligt die toekomst te ver in het verschiet. Het kabinet wil pas vanaf 2021 in werkdruk investeren,
De PO-Raad mist daarbij vervolgstappen om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te kunnen trekken
met die uit het voortgezet onderwijs. Met Prinsjesdag werd bekend dat 270 miljoen euro beschikbaar zou
komen voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl voor een stevige eerste stap ruim drie
keer zoveel nodig is.
Het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen moet het vak voor zittende en toekomstige
leraren aantrekkelijker maken. Dat is heel hard nodig wij nu al merken wat de gevolgen zijn van het
lerarentekort
Deze week vindt een ledenberaad plaats over de problemen in het basis onderwijs, het regeerakkoord en
de gevolgen voor het onderwijs. Mogelijk zullen in dit beraad vervolg (stakings) acties worden voorgesteld.
Wij hopen u begrip heeft voor onze keuze , ook aan deze mogelijke acties deel te nemen

De Flierefluiter samen met de Blauwe
Schuit en het Harmonie orkest
De komende 2,5 week dompelt de middenbouw en
bovenbouw zich onder in de muziek van het Hoorns
harmonieorkest. Ook voor de onderbouw wordt een
deel verzorgd, dus onderbouw ouders; lees gerust nog
even door!
In samenwerking met het Hoorns Harmonieorkest en
de Blauwe schuit zijn wij als school verkozen om mee
te doen als pilotschool in een geweldig muzikaal project.
Via het project komen onze kinderen in aanraking met diverse vormen van muziek, dans en kunst.
De kinderen
luisteren naar de muziek die wordt gespeeld door het Hoorns harmonie
orkest.
Om zoveel mogelijk te leren over de muziek die het orkest maken
volgende de kinderen verschillende lessen op school waarin dansen en
liedjes worden aangeleerd. Daarnaast volgende de kinderen een
workshop bij de blauwe schuit waar ze een dansles of een bevo-les
(beeldende vorming) krijgen van een ware kunstenaar.
Als muzikale afsluiting van dit project verzorgt het Hoorns harmonie
orkest een concert waarbij de kinderen dansen, zingen en hun
beeldende kunst vertonen in een expositie.
Voor dit concert nodigen wij u graag voor uit.
Het concert vindt plaats op donderdag 16 november.
Het concert wordt op school verzorgd. Omdat ons gebouw niet groot
genoeg is alle kinderen en ouders tegelijk te ontvangen wordt het concert 2 keer aangeboden. Het eerste
concert is voor de kinderen uit de onder- en middenbouw. Het tweede concert voor de kinderen uit de
bovenbouw. Vanwege veiligheid overwegingen, om het orkest en onze eigen zangers/zangeressen,
muzikanten en dansers voldoende de ruimte te geven mag er bij het concert per kind slechts één ouder
mee.
Ouders die kinderen in de midden- en bovenbouw hebben kunnen twee keer het concert bijwonen.
Het eerste concert start om 18:30 u. om 18:15 u gaan de deuren open.
Dit concert wordt gegeven door het Hoorns harmonie orkest in samenwerking met de middenbouwklassen
aan de ouders van de middenbouw klassen.
De lessen en workshops zijn niet geschikt voor de onderbouw. Maar natuurlijk willen wij onze jongste
kinderen wel heel graag betrekken bij dit project. Daarom zijn de onderbouwleerlingen bij deze uitvoering
ook uitgenodigd.
Het tweede concert start om 19:30 u. om 19:15 u gaat de deur open.
Dit concert wordt gegeven door het Hoorns harmonie orkest in samenwerking met de bovenbouwklassen
De lessen zijn inmiddels al van start gegaan. Misschien heeft u thuis er al een en ander over gehoord? Wij
hebben er ontzettend veel zin in.

Gezamenlijk vieringen
Dit schooljaar gaan we samen met alle kinderen vier keer een viering organiseren.
De kinderen verzorgen dan voor elkaar een toneelstukje, dansje of een andere korte presentatie. We willen
daarmee bereiken dat de kinderen samen (jong en oud) genieten van een gezellig samenzijn.
Natuurlijk gunnen wij het ook alle ouders om daarvan mee te genieten.

Helaas kunnen niet alle ouders bij alle vieringen aanwezig zijn. Ook daarvoor is onze gemeenschappelijke

ruimte te klein.
Maar natuurlijk hebben we daar een oplossing voor bedacht.
We nodigen per viering steeds de ouders van twee klassen uit om aanwezig te zijn.
De eerste viering is al aanstaande vrijdag en de ouders die aanwezig kunnen zijn, hebben daar eerder al een
uitnodiging voor ontvangen.
Een overzicht van de vieringen en de ouders die daarbij aanwezig kunnen zijn, vindt u hieronder:
3 november a.s., hiervoor worden de ouders van de Pauwen en Roodborstjes uitgenodigd.
19 januari 2018, hiervoor worden de ouders van de Pimpelmezen uitgenodigd
25 mei 2018, hiervoor worden de ouders van de Kolibries uitgenodigd
29 juni 2018, hiervoor worden de ouders van de Kaketoes en Haviken uitgenodigd.

Flierefluiterhesjes
U heeft het vast al eens gezien in het Hoorns verkeer; basisschool
leerlingen met een mooi zichtbaar hesje waarop goed te zien van welke
school zij afkomstig zijn. Dat willen wij als Flierefluiters ook heel graag.
We hebben inmiddels 1 sponsor gevonden die ons daarbij wil
ondersteunen. Wellicht zijn er ouders of andere belangstellende die een
bijdrage willen leveren en als sponsor zichtbaar door Hoorn willen gaan??
Meldt u dit dan graag bij de leerkracht van uw kind, juf Alette of Patricia

Stagiare stelt zich voor

Hier moeten de laatste twee stagiaires. Is aan jou gemaild, alette

AGENDA
vrijdag
dinsdag

3 november
7 november

Donderdag
Vrijdag
Donderdag

9 november
10 november
16 november

Viering, ouders van de Pauwen en Roodborstjes welkom
Middenbouw workshops Blauwe Schuit
Onderbouw lampionnen maken
bovenbouw workshops Blauwe Schuit
Sint Maarten viering op school
Harmonie orkest concerten

De volgende INFO verschijnt in week 44 , na de
herfstvakantie

