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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag is de start van de landelijke Kinderpostzegelactie. In de klassen is aandacht besteed aan
een goede en veilige presentatie. Misschien heeft u al een Flierefluit leerling aan de deur gehad en
een bestelling geplaatst? Veel succes natuurlijk voor onze jonge verkopers.
De bovenbouw heeft het direct al druk in deze eerste periode van het nieuwe schooljaar. Vandaag is
de NIO toets afgenomen, er volgt een stadswandeling, bezoek MAKblokweer en natuurlijk de KMD!
In deze INFO leest u over de diverse activiteiten.
Natuurlijk ook voor de ouders van de andere groepen een aantal berichten.
Patricia Meyer
Week 39 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
Week 40 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Week 41 ben ik aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
Vertrek van juf Lisette
Al vanaf 2004 werk ik met veel plezier als gymdocent op de Flierefluiter. Elke woensdag verzorg ik de
lessen voor de midden- en bovenbouw en ook bij de kleuters ben ik inmiddels een vertrouwd gezicht.
Afgelopen zomervakantie kwam ik een advertentie tegen: “hoofd bewegingsonderwijs bij Spurd in
Purmerend gezocht”. Ik was niet op zoek naar een andere baan, maar deze baan leek mij een hele
mooie nieuwe kans en uitdaging om mij verder te ontwikkelen. Na een lange sollicitatieprocedure, de
zomervakantie zat er ook nog tussenin, heb ik de baan gekregen. Dat dit betekent dat ik mijn 2 scholen
de Flierefluiter en de Tandem ga verlaten, voelt heel gek, raar en onwerkelijk. Gelukkig hebben we nog
even tijd om hieraan te wennen en zal ik tot eind november aan school verbonden zijn. 1 December
start ik in Purmerend, waar ik heel veel zin in heb.
Vandaag zijn de kinderen van de Pimpelmeesjes, de Haviken en de Kaketoes over mijn vertrek
geïnformeerd. Morgen zullen de kinderen van de Kolibries en de Roodborstjes door hun eigen juf
worden geïnformeerd.
Ook zijn we al ver met het regelen van een nieuwe vakleerkracht en zullen alle naschoolse
sportactiviteiten gewoon doorgaan. Ik heb er vertrouwen in dat het allemaal goed geregeld zal blijven.
Er zal vast een moment volgen waarbij ik afscheid van de kinderen neem en u wellicht de hand kan
schudden. U wordt daar nader over geïnformeerd.
Lisette

I.V.M. afwezigheid van juf Sylvia zijn er maandag 1 oktober geen gymlessen.
Alle kinderen starten hun dag om 8.30 uur op school (en dus niet bij sporthal de Opgang)

Vervanging juf Mariska tijdens KMD
De ouders van de Bovenbouwleerlingen waren hierover al
ingelicht. Vanwege haar zwangerschap zal juf Mariska niet
meegaan op de kennismakingsdagen van de bovenbouw.
Juf Debby zal in haar plaats mee gaan op de KMD.
Juf Astril, die nu gedurende het verlof van Juf Anneloes samen
met Debby de Kolibries begeleidt, zal dan de Kolibries
begeleiden.
Juf Mariska werkt dan bij de Pimpelmeesjes. Juf Melanie is
bezig haar opleiding af te ronden en richt zich op haar studie.

De Vreedzame School
In alle klassen wordt er veel aandacht besteed aan de lessen van De Vreedzame School.
De Vreedzame School is een programma voor de hele school op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen
worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor
verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren
aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal.
Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.
De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het zal het
uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder uitgebreid
wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas, op het schoolplein als tussen volwassenen
onderling.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door de wekelijkse lessen en de toepassingen. Maar ook
thuis zult u vast horen en merken dat wij op school met het programma van De Vreedzame School werken.
Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)
Meteen aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met de lessen van Blok 1.
In de eerste 6 weken van het schooljaar gebeurt er veel op sociaal gebeid. Kinderen leren elkaar kennen en
ieders positie binnen de groep wordt bepaald (bewust of onbewust) en vastgesteld. Daarom wordt er
gedurende deze weken elke dag gewerkt met De Vreedzame School, om dit proces goed te laten verlopen.
Daarna zullen de lessen één keer per week aangeboden worden, maar er wordt wel iedere dag gebruik
gemaakt van de toepassingen van De Vreedzame School. Alle juffen in school weten wat er in de lessen
aangeboden wordt, zodat ook in de gangen en op het schoolplein de kinderen geholpen worden met het
toepassen van de lessen uit De Vreedzame School
In Blok 1 staat het leren kennen van elkaar en omgangsnormen vastleggen,
centraal. U heeft misschien thuis al wat gehoord over Aap en Tijger, de
opstekers of de afspraken die er in de klas gemaakt zijn over de omgang met
elkaar. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind
het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige,
positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je. Je wordt er bijvoorbeeld blij van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet
hebben voor de mening van anderen.
Elke les start met een binnenkomer en eindigt met een afsluiter. Deze activiteit geven de kinderen veel
plezier en daarmee worden ze gestimuleerd het geleerde toe te passen.
Natuurlijk willen wij u als ouder ook informeren over De Vreedzame School. Dit gaan wij op verschillende
manieren doen. In de INFO zal er zo nu en dan een bericht verschijnen. Ook kunt u van ons de zgn.
kletskaarten verwachten. Bij ieder lesblok van De Vreedzame School horen kletskaarten. Op deze kaart
staat het thema van het blok dat behandeld wordt en een tekst die u kan helpen om thuis met uw kind te
praten over de inhoud van het thema.
U kunt hier met uw kind over ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de achterkant van de kletskaart.
Zo vindt u bij de kleuters bijvoorbeeld de onderstaande vragen:
 Waarmee heb je een ander kind geholpen?
 Waarmee wil je thuis helpen?
 Zullen we elkaar een opsteker geven?
 Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?
Naast de informatie via de nieuwsbrief en de kletskaarten zullen wij ook een ouderavond organiseren. Het
duurt nog even maar op 5 maart zal een ouderavond georganiseerd worden. U kunt dan alles te weten
komen over de methodiek, de werkwijze en u kunt De Vreedzame School zelf ook gaan ervaren. Noteert u
het vast in de agenda! We maken de school samen Vreedzaam!

Aula
Dit schooljaar willen wij onze aula (of ook wel gemeenschappelijke ruimte) wat gezelliger maken. We
hebben alvast twee prachtige nieuwe tafels laten maken. De volgende stap is de wandversiering.
Binnenkort zullen er in een aantal klassen sfeerfoto’s gemaakt worden. Een aantal van deze foto’s willen wij
uitvergroten en in de hal ophangen. Daarbij wordt in beeld gebracht hoe kinderen met Montessorimateriaal
werken of met een andere activiteit bezig zijn. Vanwege de duurzaamheid en in het kader van de privacy
wetgeving zullen kinderen onherkenbaar worden gefotografeerd. Indien in onze selectie enige
herkenbaarheid van toepassing zal zijn, zullen wij betreffende ouder benaderen.

Excursies in de bovenbouw
Op dinsdag 25 september hebben de Haviken en de Kaketoes een stadswandeling door Hoorn gemaakt, die
georganiseerd was door Vereniging Oud Hoorn. Het thema bij de wandeling was “Verdien ik een
standbeeld?”
De leerlingen ontmoetten in de binnenstad acht historische personen uit de Coenstad. Die vertelden, op
een passende locatie, kort wat hun ‘gouden’ bijdrage was aan de zeventiende eeuw. Hun concrete vraag
was: “Verdien ik een standbeeld?”. De bedoeling was dat er gediscussieerd werd over deze vraag. U heeft er
in het NHD (weliswaar met een andere school) een artikel over kunnen lezen.
Op dinsdag 2 oktober gaan de Haviken en Kaketoes naar MAK Blokweer voor de workshop “Doorzie
Doorzichtig Waterdicht”. Het water in beekjes, sloten, kanalen, plassen en meren moet schoon zijn, zodat
planten en dieren er kunnen leven. Ook ons drinkwater komt uit de natuur! Hoe schoner het natuurwater,
hoe beter het te zuiveren is tot drinkwater.
De expositie ‘Waterdicht’ is een brede interactieve watertentoonstelling, alle kanten van het thema water
worden belicht. Leerlingen doen opdrachten rond de 'waterplaneet', gaan op onderzoek in het
waterlaboratorium en bij de watertafel. Ze meten o.a. hun water-voetafdruk en leren over duurzaam
waterverbruik. We wensen alle deelnemers veel plezier tijdens deze excursie!

Lesjesavond
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een zgn. lesjesavond.
Op deze avond zijn alle ouders, andere familieleden en belangstellenden van harte
welkom om te komen bekijken en ervaren hoe er op onze Montessorischool gewerkt
wordt. De kinderen laten vol trots alle materialen en hun gemaakte werk zien en
geven zelf ook echte Montessori-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 op 26 september van 18.30 tot 19.30 uur.
Op deze avond is er in het kader van de Kinderboekenweek school ook een
boekenkraam ingericht door The Readshop. U vindt op de kraam alle boeken
rond de Kinderboekenweek en het thema Vriendschap
U kunt boeken inzien en eventueel een bestelling plaatsen. 10 % van de
opbrengst mag door de Flierefluiter aan boeken besteld worden.

Kinderboekenweek
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek en natuurlijk besteden wij ook aan
dacht aan dit prachtige thema. Wij zullen op school een echte verhalenvertelster
gaan ontvangen Samen met de kinderen van de groep ontstaat een verhaal.
Vanwege het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’ zal dit ook het thema worden van het verhaal
dat bedacht wordt.
We zijn benieuwd naar de verhalen van onze kinderen.

Sporttoernooien
De inschrijving voor de sporttoernooien is weer van start gegaan. Het 1e toernooi van dit schooljaar is het
Cruyffcourttoernooi. Op woensdag 26 sept en 3 okt zullen de voorrondes gespeeld worden. Dit toernooi is
voor de groepen 7 en 8 maar we kunnen maar 1 team voor de jongens en 1 team voor de meisjes
inschrijven. Groep 8 heeft dus voorrang.
De scholierenveldloop vindt plaats op woensdag 10 oktober en is voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8.

Agenda
Woensdag

26 sept.

Cruijffcourt toernooi

26 sept t/m 4 okt.

Start kinderpostzegelactie

Vrijdag

28 sept.

Weeksluiting georganiseerd door de Pimpelmeesjes

Woensdag

3 okt.

Cruijffcourt toernooi

3 okt. t/m 14 okt.

Kinderboekenweek thema: Vriendschap

Dinsdag

9 okt.

Lesjesavond

Woensdag

10 okt.

Scholierenveldloop

10 t/m 12 okt.

KMD Kaketoes en Haviken

