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Beste ouders/verzorgers,
Vorige week was de aftrap voor een periode voor gezellige feesten; het Sint maarten feest. Op vrijdag 10
november trok een vrolijk zingende stoet kleuters door de school en deze trakteerde alle klassen op een
prachtig lied. De kleuters op hun beurt werden beloond met aandacht en applaus. In de eigen klas kregen de
kinderen een lekkernij.
De midden- en bovenbouw beleefden vorige week ook leuke activiteiten. Het bezoek aan de Blauwe Schuit
was een groot succes. De bovenbouw werd verrast met een geschenk van de bibliotheek: alle kinderen
kregen het boek Cyberboy cadeau.
Overigens was onze eerste viering op 3 november met ouders als publiek ook een groot succes. Via de INFO
wordt u op de hoogte gehouden van de volgende vieringen en welke klassen aan de beurt zijn om de ouders
te verwelkomen.
Ook de huidige week staat vol met bijzonder activiteiten. Donderdagavond verzorgt het Hoorns Harmonie
Orkest samen met onze leerlingen uit de midden- en bovenbouw een muzikale voorstelling. En dan is
zaterdag de dag dat Sinterklaas hopelijk weer voet op Nederlandse bodem zet. De ouderraad is al druk in de
weer met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. En geloof het of niet, ook aan de Kerstviering wordt al
gewerkt.
In deze INFO leest u over al deze activiteiten meer.
We leven eerst maar rustig toe naar 5 december.
Heeft u een vraag over de komende feestperiode, schroom niet de leerkacht van uw kind of mij te benaderen.
Met vriendelijke groet,
Patricia Meyer

Week 46 ben ik aanwezig; maandag, woensdag, donderdag. Week
47 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en donderdag
Week 48 ben ik aanwezig; maandag, dinsdag en donderdag

Dieet overzichten
De komende maanden staan bol van de festiviteiten: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst….
Tijdens deze feesten willen we onze Flierefluiter-kinderen graag trakteren op allerlei
lekkernijen die bij deze feesten horen, maar…. sommige kinderen mogen/kunnen
bepaalde producten niet eten.
Vaak is een alternatief al voorhanden omdat er meer keuze is.
Soms houdt het in dat u als ouder van een dieet-kind zelf even iets koopt (de kosten
worden dan vergoed),
Heeft u een kind dat bepaalde producten/voedingsstoffen niet verdraagt, is uw
kind vegetariër of mag het i.v.m. geloofsovertuiging bepaalde producten niet eten, laat het dan even

weten! Ook als u denkt dat dit bij ons al bekend is, willen we graag een bevestiging van u ontvangen ter
controle (het kan zijn dat er iets in uw situatie veranderd is…)

Aankomst Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest lijkt nog ver weg, maar Sinterklaas komt al bijna
in Nederland aan! Op zaterdag 18 november om 11.30 uur vaart de
stoomboot van Sinterklaas de haven van Hoorn binnen (het
programma begint om 11.00 uur). Sinterklaas meert af aan de Oude
Doelenkade en wordt daar verwelkomd door de burgemeester van
Hoorn.
Natuurlijk vindt Sinterklaas het leuk als veel enthousiaste kinderen
hem opwachten in de haven. Voor meer informatie verwijzen we u
naar de Hoornse dag- en weekbladen.

Ouderbijdrage
Na de zomervakantie hebben alle ouders via hun e-mailadres een verzoek ontvangen om de ouderbijdragen
voor het schooljaar 2017-2018 te voldoen. Veel ouders hebben aan dit verzoek gehoor gegeven door hun
bijdrage over te maken. Daar zijn we heel blij mee!
Voor de ouders die er nog niet aan toegekomen zijn:
De betaaltermijn van 15 oktober is reeds verlopen. Indien u liever in termijnen betaalt, zijn de termijndata
15 oktober, 15 januari, 15 maart en 15 mei.
Waarom een ouderbijdrage?
De bijdrage is drieledig:
Met de vrijwillige ouderbijdrage (VOB) kunnen wij allerlei zaken bekostigen, die niet via de Rijksfinanciering
worden vergoed. Denk daarbij aan extra montessori-lesmateriaal, hier wordt ieder jaar uit de VOB € 30,00
gereserveerd. Ten tweede wordt uw bijdrage ook gebruikt om bv. de digiborden, oefensoftware en leerlinglaptops, excursies, bibliotheekboeken, crea-activiteiten, Kzing!-lessen en nog veel meer te bekostigen.
Daarnaast bekostigt onze ouderraad met uw bijdrage alle festiviteiten op school, zoals het Sinterklaas- en het
Kerstfeest. Dit gedeelte is samen € 36,50.
En ten derde worden de schoolreizen met uw bijdrage bekostigd (€ 28,50).
Is de gehele bijdrage vrijwillig? In principe is alleen
Ouderbijdragen nog niet voldaan?
de VOB, bestaande uit de eerste 2 bedragen samen

e

(de (1 ) betalingstermijn van 15 oktober is al verlopen)

(€30,00 + €36,50) vrijwillig. Bedenk daarbij wel dat
uw kind
uitgesloten kan worden van bepaalde activiteiten, indien u besluit de
bijdrage niet te Betalingen via:
willen voldoen. De bijdrage voor de schoolreis à €
28,50 is niet vrijwillig.
We hopen dat we ook dit jaar weer op uw bijdrage
mogen rekenen.

Lunchtrommel

reknr. NL14 RABO 0161 4479 61,
t.n.v. Stichting A.B.O.H.
onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Vanwege het continu-rooster hebben onze leerlingen 2 keer per dag een
pauze, waarin gegeten en gedronken kan worden.
De kinderen krijgen van thuis lekkere en gezonde dingen mee om te
nuttigen en om hen van de nodige energie te voorzien. Het komt voor dat
kinderen niet alles opeten. Ze vinden het eten niet zo lekker, hebben
minder honger dan doorgaans of hebben het te druk om te eten. Natuurlijk proberen de leerkrachten er
zicht op te houden dat de kinderen (goed) eten. Het is echter niet reëel om van de leerkrachten te
verwachten dat zij ervoor zorgen dat alle kinderen elke dag al hun eten en drinken nuttigen. Uiteraard
houden we in de gaten of er tijdens de lunch gegeten en gedronken wordt en willen we incidenteel best
even checken of er nog veel overblijft na de lunch, maar de leerkrachten kunnen niet garanderen dat al
het eten en drinken altijd op gaat.

Heeft u een kind dat moeite heeft met het lunchen op school? Bespreek dan thuis nog eens met elkaar het
belang van voldoende eten en drinken. Vaak helpt het ook om uw kind zélf (mede) te laten bepalen wat en
hoeveel het meeneemt in de lunchtrommel. Een ouder kind kunt u zelf zijn/haar lunch laten klaarmaken,
dat helpt ook. En dat brengt ons op het volgende….

Zelfstandigheid van kinderen
Van nature heeft een kind een sterke drang om zelf dingen te willen doen.
In het Montessori onderwijs is een belangrijk uitgangspunt: help mij het zelf te doen.
Wat mag u op een bepaalde leeftijd van de zelfstandigheid van uw kind verwachten? Dat is een vraag die veel
ouders zichzelf dan ook stellen.
In het tijdschrift J/M stond daarover enige tijd geleden een interessant artikel. In onderstaand overzicht leest
u wat de ontwikkeling van de zelfstandigheid van kinderen op verschillende leeftijden is. Zo kunt u volgen of
uw kind zich min of meer volgens het normale patroon ontwikkelt. Wellicht kunt u hier en daar extra
stimuleren!
Een kleuter ( 4-6 jaar) kan bijvoorbeeld al:
•
Jas aandoen, rits dichtmaken, schoenen aantrekken en veters strikken
•
Speelgoed op vaste plaats opruimen
•
Zonder luier slapen
•
Helpen met tafeldekken en afruimen
•
Mee boodschappen doen of een wandeling maken zonder buggy
•
Zelf tanden poetsen (maar als ouders poets je nog na)
•
Zelf naar de wc gaan en billen afvegen
•
Schooltas bij thuiskomst op een vaste plek zetten
•
“Bedankt voor het spelen” zeggen
•
In de keuken helpen bijvoorbeeld pizza versieren of gehaktballetjesdraaien.
In de tweede leeftijdsgroep van wat een kind allemaal al zelfstandig op een bepaalde leeftijd kan doen: een kind
van zes jaar en ouder.
Wat mag u op deze leeftijd van de zelfstandigheid van uw kind verwachten?
•
Eigen brood smeren
•
Slaapkamer enigszins netjes houden
•
Kort alleen thuis zijn
•
Schooltas zelf uitpakken, lunchtrommel en drinkbeker op aanrecht of in
vaatwasser zetten
•
Tafel dekken
•
Meehelpen het huisdier verzorgen (hond uitlaten, kat eten geven)
•
Telefoon opnemen en een bericht doorgeven als je niet thuis bent
•
Zelf drinken of fruit pakken

•
•

Eigen schone kleding uitzoeken …
… en de vuile was in de wasmand stoppen.

In de derde leeftijdsgroep van wat een kind allemaal al zelfstandig op een bepaalde
leeftijd kan doen een kind van 8+.
Achtplussers hebben wat meer zelfvertrouwen. Ze weten dat vaardigheden niet
vastliggen, maar dat je daaraan kunt werken. Oefenen dus, voor een goed resultaat. En
een beetje sturen: als ze hun lunch klaarmaken, leg dan ook het gezonde spul voor het
grijpen. Kinderen van deze leeftijd kunnen:
•
Zwemspullen uithangen en gymkleren in de was doen
•
Zelf denken aan het meenemen van gym- en zwemspullen
•
Hun eigen tanden poetsen
•
Onder toezicht een eenvoudige maaltijd klaarmaken, zelfstandig een eitje
bakken
•
Op tijd naar school gaan –en dus zelf de klok in de gaten houden
•
Het huisdier zelfstandig verzorgen (konijnenhok schoonmaken, denken aan het kopen van konijnenvoer)
•
Hun (gezonde) lunch voor het overblijven klaarmaken en meenemen
•
Omgaan met zakgeld: sparen, plannen voor aanschaf van cadeautjes
•
De vaatwasser uitruimen of afdrogen
•
Zelfstandig naar een winkel om iets te kopen en het wisselgeld in de gaten houden
In de vierde leeftijdsgroep over het zelfstandig worden van uw kind datgene wat u van een 10 jarig kind mag
verwachten.
Het grote zelfstandig worden begint. Kinderen willen eigen verantwoordelijkheid, maar stellen zich ook kritisch
op naar regels en volwassenen. Wil je een huishoudelijke bijdrage, vraag het dan met tact. Muziekje erbij (en
eventueel een kleine beloning) maakt het leuker.
Nu kunnen kinderen:
•
Informatie zoeken (in bibliotheek, op internet) voor spreekbeurt of werkstuk;
•
Werkstuk maken: de tekst bedenken, in een logisch volgorde zetten, typen en
printen;
•
Ervoor zorgen dat boeken op tijd terug zijn bij de bibliotheek.;
•
Zich netjes gedragen als ze mee uit eten gaan;
•
Logeertas zelf inpakken;
•
Zelf verantwoordelijk zijn voor het op tijd opstaan (wekker zetten en
daadwerkelijk uit bed komen);
•
Zelfstandig naar vriendjes of clubjes gaan;
•
Was ophangen (op vriendelijk verzoek) en hun eigen kleren strijken; • Band plakken •
Eigen bed
opmaken.
In de laatste leeftijdsgroep van wat uw kind op een bepaalde leeftijd allemaal zoal zou kunnen doen de leeftijd
van 12+.
“Ik moet hier ook altijd alles doen!” roept de beginnende puber.
Herkenbaar? Maak een lijstje van de taken die ieder gezinslid heeft. Dan valt
het bij nader inzien best wel mee. Hoewel je puber het er misschien niet
mee eens is, kun je het volgende wel van hem verwachten:
•
Op tijd komen
•
fietslicht repareren
•
Huiswerk plannen en maken
•
Zelf bij (tand)arts vertellen wat er aan de hand is
•
Op een jonger broertje of zusje passen
•
Schooltas inpakken
•
Eigen kamer schilderen en inrichten

•
•
•

Wasmachine aanzetten
Eigen bed verschonen
Boeken kaften

Heeft u vragen over de zelfstandigheidsbevordering van uw kind? Elke dinsdag is Elles van Amstel bij ons op
school aanwezig. Elles is schoolmaatschappelijk werkster en biedt ouders vrijblijvend en kosteloos
ondersteuning bij alle vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren).
Loop gerust bij haar binnen of maak een afspraak: EllesvanAmste’@montessori-deflierefluiter.nl

Kerstkoor en Kerstorkestje
Vorig jaar heeft een koor van ouders kerstliedjes voor ons gezongen tijdens het kerstdiner. In iedere klas
kwam het koor drie liedjes zingen. We vonden dit erg leuk en sfeervol; de kinderen reageerden er
enthousiast op. Dit jaar willen we graag weer zo’n koor. Vindt u het leuk om hier aan mee te doen, dan kunt
u zich opgeven bij Anneke (klas Roodborstjes, of per mail: anneke@montessori-deflierefluiter.nl)
Het gaat ons vooral om de sfeer en het plezier; iedereen die het leuk vindt, kan meedoen. De
oefenmomenten worden in overleg gekozen met de ouders, opa’s en oma’s, die zich hebben opgegeven.
De kleuters hebben vorig jaar na het kerstdiner een aantal liedjes gezongen in de hal. Hierbij werden ze
begeleid door een klein orkestje van ouders. Ook dit willen we deze Kerst herhalen. Wie van u een
instrument bespeelt, en het leuk vindt om hier aan mee te doen, kan zich opgeven bij Anneke. (klas
Roodborstjes, of per mail: anneke@montessori-deflierefluiter.nl) Geef hierbij graag even aan welk
instrument u bespeelt. De oefenmomenten worden in overleg gekozen met de ouders, opa’s en oma’s
die zich hebben opgegeven. De muziek krijgt u van te voren.
We vragen het koor en het orkestje om mee te zingen en te spelen met de liedjes die we na het kerstdiner
met de hele school zingen rond de vuurkorven. Hiervoor studeren we met de hele school drie of vier liedjes
in. We kiezen hiervoor bekende kerstliedjes, zodat alle ouders die er op dat moment zijn, kunnen
meezingen.

Peutergym met de Flierefluitjes
Springen, rollen, klimmen en klauteren, evenwichtsspellen,
dansen op muziek en spelen met ballen en hoepels. Bij
peutergym de Flierefluitjes komt het allemaal aan bod. Peuters
doen zo niet alleen veel bewegingservaringen op maar leren ook
hun eigen lichaam kennen.
Daarnaast is spelen en bewegen goed voor de sociale
ontwikkeling. Peuters leren om rekening met elkaar te houden, te
helpen, te delen, op hun beurt te wachten en samen oplossingen
te vinden. Juist in deze leeftijdsfase maken de kinderen een
enorme ontwikkeling door. De kinderen worden tijdens de lessen uitgedaagd om nieuwe dingen
te ontdekken. Tijdens de lessen wordt geprobeerd het positieve te benadrukken en de kinderen
zelfvertrouwen mee te geven.
De gymlessen zijn op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 10.15 uur voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De
eerste 10 minuten van de les worden de ouders/begeleiders uitgenodigd om samen met hun kind al
spelend het spellokaal te verkennen. Daarna zal de les starten en kunt u uw kind om 10.15 uur weer
ophalen. De eerste periode is van dinsdag 21 november t/m 6 februari en de tweede periode is van 6
maart t/m 5 juni 2018. De kosten bedragen 20 euro per periode.
De lessen worden gegeven door Lisette Bakker. Zij is een ervaren vakleerkracht lichamelijke opvoeding en
verbonden aan twee basisscholen in Hoorn: Montessorischool De Flierefluiter en Jenaplanschool de
Tandem. Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar lisette@montessori-deflierefluiter.nl.

De Flierefluiter met de Blauwe Schuit en het Hoorn Harmonieorkest

Als muzikale afsluiting van het Blauwe Schuit project verzorgt het Hoorns
Harmonieorkest een concert waarbij onze midden- en bovenbouw kinderen
Uitnodiging voor een concert! dansen, zingen en hun beeldende kunst
vertonen in een expositie.
Voor dit concert nodigen wij u bij deze graag uit.

Het concert vindt plaats op donderdag 16 november
Het concert wordt op school verzorgd. Omdat ons gebouw niet groot genoeg
is om 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 en ouders uit de middenbouw. Het tweede concert voor de kinderen uit de
bovenbouw en ouders uit de bovenbouw. Vanwege veiligheidsoverwegingen, en om het orkest en onze
eigen zangers/zangeressen, muzikanten en dansers voldoende ruimte te geven, is er slechts ruimte voor
één ouder per deelnemend kind.
Ouders die kinderen in de midden- én bovenbouw hebben, kunnen beide
concerten bijwonen met één ouder per deelnemend kind.

Er is helaas slechts ruimte voor één ouder per

kind in het
Het eerste concert start om 18:30 u. (om 18:15 u gaan de deuren open).
publiek, bij beide concerten
Dit concert wordt gegeven door het Hoorns Harmonieorkest in samenwerking met de Kolibries en
Pimpelmeesjes (middenbouw) en kan worden bijgewoond door de ouders van de Kolibries en
Pimpelmeesjes (één ouder per kind).
De lessen en workshops zijn niet geschikt voor de kinderen uit de onderbouw, maar natuurlijk willen wij onze
jongste kinderen (en hun ouders) wel heel graag betrekken bij dit project. Daarom zijn de
onderbouwleerlingen bij deze uitvoering ook uitgenodigd, inclusief één ouder per kind.
Het tweede concert start om 19:30 u. (om 19:15 u gaat de deur open).
Dit concert wordt gegeven door het Hoorns Harmonieorkest in samenwerking met de Haviken en Kaketoes
(bovenbouw) en kan worden bijgewoond door de ouders van de Haviken en Kaketoes (één ouder per kind).

Pietenfeest onderbouw op vrijdag 24 november
Vrijdag 24 november is er weer Pietenfeest in de onderbouw. Kinderen mogen verkleed als Piet naar school
komen en we gaan een rollenspel doen, met een juf als Sinterklaas.
We weten dat niet ieder kind verkleed wil komen, dus ze kunnen ook verkleedspullen meenemen. Het gaat om
het spel. En met kleine accenten zijn er allerlei rollen te spelen.
Deze ochtend trakteert Sinterklaas en de kinderen hoeven daarom geen eten en drinken mee te nemen voor
in de kleine pauze. Vanaf 12 uur zijn de kinderen uit de onderbouw op deze dag vrij.

Vakantierooster 2017-2018
Op verzoek nog een keer op herhaling: het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018. In
dit rooster staan ook alle studiedagen vermeld.
Vakanties

Datum

Begin schooljaar

Maandag 4 september 2017

Herfstvakantie

Ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2017

Studiedag

Ma 27 november 2017 gehele dag

Kerstvakantie

Ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018

Studiedag

Ma 5 februari 2018 gehele dag

Voorjaarsvakantie

Ma 26 februari t/m vr 2 maart 2018

Studiedag

Do 29 maart 2018 gehele dag

Pasen

Vr 30 maart t/m ma 2 april 2018

Meivakantie

Vr 27 april t/m vr 11 mei 2018

Koningsdag

Vr 27 april 2018 (in meivakantie)

Hemelvaartsdag

Do 10 mei 2018 (in meivakantie)

Studiedag

Vr 18 mei 2018 gehele dag

2e Pinksterdag

Ma 21 mei 2018

Studiedag

Ma 18 juni 2018 gehele dag

Zomervakantie

Vr 20 juli v.a. 12.00 uur t/m vr 31 augustus 2018

AGENDA

Donderdag

16 november

Harmonie orkest concerten

Zaterdag

18 november

Intocht Sinterklaas

Vrijdag

24 november

Pietenfeest onderbouw
Onderbouw kinderen om 12 uur vrij.

Maandag

27 november

Studiedag, school gehele dag gesloten

Dinsdag

5 december

Sinterklaasfeest op school, kinderen vanaf 12.00 uur vrij

