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Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft u vorige week ook vrije tijd gehad om samen met uw kind te genieten van het
heerlijke voorjaarsweer. Voor iedereen is het natuurlijk heerlijk om buiten te zijn. Kunnen
genieten van de natuur houdt ook in dat we zuinig moeten zijn op onze natuur. In deze INFO
leest u over een actie van twee van onze leerlingen om de speelgebieden rond onze school
schoon te houden.
Na een fijne vakantieweek zijn alle juffen weer fris van start gegaan. Ook juf Anneloes is na een
lange periode van verlof weer bij ons aangeschoven.
De opgedane energie van vorige week komt goed van pas bij de komende drukke periode: De
rapporten worden uitgereikt, oudergesprekken worden gevoerd en voor groep 8 wordt het
definitieve schooladvies afgegeven.
Heeft u overigens 5 maart al in uw agenda staan? Op deze avond wordt u geïnformeerd over
De Vreedzame School en de wijze waarop wij pestgedrag signaleren.
Patricia Meyer
Week 9 ben ik aanwezig op dinsdag en vrijdag
Week 10 ben ik aanwezig op maandag en donderdag
Week 11 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

Klein Beginnen
Samen met andere scholen in onze wijk, nemen wij deel aan een project van de gemeente: Klein Beginnen.
Binnen dit project worden scholen door de gemeente gefaciliteerd met een schoolmaatschappelijk
werkster. Sinds vorig jaar was dat bij ons Elles van Amstel.
Was, want helaas hebben we voor de voorjaarsvakantie afscheid moeten nemen van onze
schoolmaatschappelijk werkster Elles van Amstel. Vanwege formatie-ontwikkelingen bij de gemeente werd
het contract van Elles niet verlengd.
Elles heeft voor de collega’s, ouders en kinderen grote betekenis gehad. Zij heeft vele kinderen en ouders
geholpen om evenwicht terug te vinden wanneer dat zoek dreigde te geraken.
Onze deelname aan het project Klein Beginnen, blijft gelukkig wel voortbestaan. Alleen zullen wij dat in nu
vorm moeten geven zonder de vertrouwde en zeer gewaardeerde inbreng van Elles.
Het Flierefluiterteam heeft in een speciale bijeenkomst en met een afscheidscadeau afscheid van Elles
genomen. De kinderen en ouders die door haar begeleid werden zijn inmiddels persoonlijk ingelicht over
het vertrek van Elles.

Wilt u Elles nog een afscheidsgroet brengen; levert u post gerust bij Alette of Patricia in.
Wij zorgen voor een correcte verzending aan haar adres.

Nieuwe stagiaires
Voor de vakantie startte in iedere klas een nieuwe stagiaire.
De komende periode stellen zij zich aan u voor.
Rachel bijt het spits af:
Mijn naam is Rachel Kaag. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Hoorn. Ik zit
in mijn eerste jaar op het mbo en ik doe de opleiding Onderwijsassistent
op het Horizon College in Hoorn. Ik loop dit schooljaar van februari tot en
met juli stage bij de Flamingo’s (groep 1/2) op Montessorischool de
Flierefluiter. Deze opleiding past bij mij, omdat ik het erg interessant vind
om te leren over de ontwikkeling van kinderen en hoe kinderen in elkaar
zitten. Later wil ik dan ook graag met kinderen werken. Ik ben erg blij met mijn stage. Ik vind het erg leuk dat
ik stage mag lopen in groep 1/2 en ik vind het een mooie locatie. Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk
steun te bieden in de klas, maar toch de kinderen vrijheid te geven om hun zelfstandigheid te ontwikkelen. Ik
heb er zin in! Vriendelijke

Weg met hondenpoep
groet, Rachel Kaag

U heeft het zelf misschien ook al gezien en gelezen, twee van onze leerlingen
stonden op 19 februari in het Noordhollandsdagblad. Zij storen zich aan de
hoeveelheid uitwerpselen van honden die de speelvelden om onze scholen
tot openbaar hondentoilet maken.

Hoornse Esther is op missie tegen hondenpoep
Esther en haar kids Marlou (9) en Youri (7) strijden tegen hondenpoep in speeltuinen.

Ze heeft brieven geschreven aan de gemeente Hoorn, boa’s
gesproken en overlegd met de wijkcoördinator. Ze heeft spandoeken
opgehangen in speeltuinen, vlaggetjes gestoken in hondendrollen en
eigenaren aangesproken.
Esther Martens uit Zwaag geeft niet op. Een nieuwe brief naar de gemeente is
in de maak met de roep om actie. Want alleen controleren en boetes opleggen
zijn effectief, vreest ze. ,,Er is hier geen beleid …”
U kunt Esther en haar kinderen steunen door de stelling te ondertekenen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190222_22090557/west-friese-stelling-honderd-euroboete-per-hondendrol.
Daarmee helpt u niet alleen Esther maar alle kinderen van onze school en wijk die graag op een schoon veld
vrij willen spelen.

Sportdag
Door een fout in de reserveringen wordt de sportdag voor groep 3 tot en met 8 verzet van
16 mei, naar 17 mei. Heeft u 16 mei dus al in de agenda staan? Graag één dag opschuiven!

Schoolfruit
Drie keer per week krijgen onze kinderen van school gezond fruit of groente aangeboden. Zo hopen wij een
steentje bij te dragen aan een gezonde leefstijl-ontwikkeling.
Sommige kinderen blijken het prettig te vinden om vooraf te weten welk tussendoortje zij krijgen op school.
Wanneer u zich inschrijft voor de ouder infobrief kunt u ook zien welk fruit er geleverd wordt.
U dient dan alleen aan te geven dat onze fruit en groente worden verzorgd door Vitamine & Zo B.V.

Mediatoren
Voor de vakantie was het zover. Na 6 aparte trainingsbijeenkomsten werd de
nieuwe lichting mediatoren van de Flierefluiter officieel gediplomeerd. De
ouders van de mediatoren keken samen met de kinderen uit de midden- en
bovenbouw naar een rollenspel. Met dit rollenspel lieten zij zien hoe een
mediatie gesprek kan verlopen. Daarna volgde het officiële gedeelte; de
diploma uitreiking. Iedere mediator kreeg een diploma, een roos en applaus!
Ook werden er maar liefst twee aspirant trainers beëdigd. We zijn supertrots
op onze mediatoren en aspirant trainers. Tijdens de pauzes kunnen onze
mediatoren leerlingen uit de midden- en bovenbouw helpen bij het oplossen
van bv. een conflict. Natuurlijk blijven de leerkrachten ook toezicht houden en zullen de mediatoren
alleen bemiddelen bij de conflicten die voor de kinderen ook te overzien zijn.
Binnenkort hangen er in de entrees foto’s van onze mediatoren. Zo kunnen alle kinderen zien welke
kinderen op die dag mediatie-dienst hebben.
Met mediatoren geven wij vorm aan ons doel om onze kinderen op te laten groeien tot democratische
burgers.

Carnaval
Het is weer tijd voor een feestje! Vrijdag 8 maart nodigen wij alle
kinderen uit de midden- en bovenbouw van de Flierefluiter uit voor een
discofeest met als thema ‘Carnaval’!
Als je het leuk vind om verkleed te komen dan mag dat, maar als je daar
niet zo van houdt, dan hoeft dit natuurlijk niet.
De deur gaat open voor de kinderen om 18.45 en de disco is 20.30 uur
afgelopen! (alleen Flierefluiterkinderen, geen introducés) We hopen
jullie allemaal te zien!
Deze gezellige avond wordt volledig georganiseerd door onze creatieve en daadkrachtige ouderraad!

Schooltuin

Zoals u weet is er al veel geld opgehaald voor onze tuin achter de school en daar gaan we de komende tijd
veel leuke en mooie dingen mee doen.
Er zijn al wat bollen in de eerste bak geplaatst met de kleuters en er komen volgende week ook een aantal
fruitbomen en struiken bij, die door leerlingen van het Clusius College worden geplant.
Er zullen netten geplaatst worden over de bakken zodat de groenten en fruit die we met de leerlingen
willen gaan planten beschermd zijn tegen de katten uit de buurt.
Op deze manier willen we de kinderen laten beleven hoe fruit en groente groeit.
Mocht u nog tuingereedschap hebben liggen die u niet meer gebruikt maar die best nog wel een ronde mee
kan, zou u dit dan aan de leerkracht van uw kind kunnen geven? Wij zijn er namelijk erg blij mee! Het
tuinseizoen is begonnen!

Even voorstellen: juf Manuela
Beste ouders, wellicht heeft u me al in de wandelgangen gezien. Op woensdag geef ik les aan de
Pimpelmeesjes en op donderdag en vrijdag aan de Haviken.
Mijn naam is Manuela Hartman Kok-van Roon, ik ben getrouwd en heb één zoon van 17 jaar. Zo’n 25 jaar
geleden ben ik begonnen als Montessori leerkracht op Montessorischool Toolenburg in Hoofddorp. Ik
woonde toen nog in Alphen a/d Rijn. Inmiddels zijn we al wat Montessorischolen verder en woon ik in
Enkhuizen. De stap om 11 jaar geleden naar West-Friesland te verhuizen betreur Ik nog steeds niet. Ik heb
met veel plezier gewerkt op de Wildzang in Lelystad, maar Zwaag ligt door de nieuwe weg, heerlijk dichtbij
voor mij. Ik was dan ook blij met de vacature en inmiddels de baan.
Verder houdt ik van wandelen in de natuur met de hond en schilder ik ook zo nu en dan.
Wie weet tot snel in de wandelgangen of op een ouderavond,
Met vriendelijke groet Manuela

Agenda
Dinsdag

26 februari

Ouder gespreksavond

Donderdag

28 februari

Ouder gespreksavond

Dinsdag

5 maart

Ouderavond De vreedzame School en M5 aanvang 19.00 uur

Vrijdag

15 maart

Mogelijk school gesloten in verband met onderwijs staking

Vrijdag

22 maart

Studiedag; alle kinderen vrij

Donderdag

28 maart

schoolfotograaf

