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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag zijn onze bovenbouw leerlingen vertrokken voor de KennisMakingsDagen (KMD). Als de
voorpret het succes garandeert, dan gaan het fijne dagen worden. Het weer is al veelbelovend.
De KMD zijn bedoeld om positieve groepen te vormen waarin het fijn leren en spelen is. Gedurende
het schooljaar bieden wij onze kinderen veel extra activiteiten die vallen buiten het regulier
curriculum.
Vorige week hadden wij ook tal van extra activiteiten waarmee wij de kinderen al spelend laten
leren. De onderbouw bezocht fruittuin het Keetje. In het kader van de Kinderboekenweek deden we
een Zweeds Renspel en kwam in alle groepen een verhalenvertelster op bezoek. Samen met de
kinderen werden de prachtigste verhalen verzonnen. De bovenbouw bezocht MAK Blokweer en ze
kregen les van gastdocenten van het Hoogheemraadschap.
Daarnaast werd er ook nog ‘gewoon’ gerekend, geoefend met spelling en gewerkt met Montessori
materiaal.
In de onderbouw wordt veel gewerkt met Montessori materiaal op weg naar zelfstandigheid. Een
voorbeeld hiervan zijn de aankleedrekjes. Bij het aan- en uitkleden worden zeer gecompliceerde
handelingen verricht. Wij als volwassenen staan daar helemaal niet meer bij stil, maar voor een
kleuter is een veter strikken of een jas dicht ritsen best ingewikkeld. Maria Montessori heeft al die
handelingen geanalyseerd en in delen gesplitst. Vervolgens heeft zij gekeken naar de motorische
vaardigheid die nodig is om dergelijke handelingen te verrichten.
Om kinderen deze vaardigheid aan te leren en in de gelegenheid te stellen de deelhandelingen te
verrichten, heeft Maria vervolgens de aankleedrekken bedacht. Bij een Montessori lesje toont de juf
exact de stappen die hierbij gezet moeten worden. Zij doet dit met zo min mogelijke woorden.
Maria Montessori zei; laat uw woorden geteld zijn. Daarmee bedoelde zij dat vooral het voordoen
de aandacht moest krijgen. Als een kind geboeid en gemotiveerd is, neemt het vanzelf de handeling
over. En als het de handeling beheerst, gaat het kind dit toepassen in het dagelijks leven,
leeftijdsgenoten hierbij helpen of het werkje voordoen aan ouders.
Misschien heeft u dit gisteravond zelf ervaren op de drukbezochte lesjes avond.
Het was weer een groot succes.
Vele kinderen toonden trots hun werk aan (groot)ouders, familieleden, buren en /of vrienden.
Fijn dat u met zovelen interesse toont in onze kinderen en in de school.

Patricia Meyer
Week 42 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
Week 43 herfstvakantie
Week 44 ben ik aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag.

Thema spreekuur gemeente Hoorn
Ieder jaar maken 70.000 thuiswonende kinderen in Nederland een echtscheiding mee. In deze periode komt
er veel af op alle gezinsleden. Om u op weg te helpen is er het themaspreekuur Echtscheiding van 1.Hoorn.
In juni 2017 zijn wij op verzoek van de gemeente Hoorn met dit spreekuur begonnen voor alle inwoners van
de gemeente Hoorn.
Het spreekuur wordt gehouden onder de vlag van 1.Hoorn en uitgevoerd door maatschappelijk werkers
vanuit Mee & de Wering en opvoedadviseurs vanuit GGD Hollands Noorden.
Tijdens het spreekuur kunt u vragen stellen over procedures, twijfels over een relatiebreuk, het
ondersteunen van betrokken kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan, het vinden van nieuwe
huisvesting enz. Mocht verdere hulp noodzakelijk blijken, dan zetten zij deze in (vanuit de opvoedadviseurs
en/of het maatschappelijk werk) of verwijzen zij u naar passende ondersteuning.
Het spreekuur is gratis. Een afspraak maken kan via de bureaudienst van 1.Hoorn via telefoonnummer
0229-252200 of email info@1punthoorn.nl
Het spreekuur is iedere woensdagochtend van 09.00 uur tot 11.00 uur in wijkcentrum de Huesmolen. Elke
eerste woensdagavond van de maand vindt het spreekuur plaats in wijkcentrum de Grote Waal, van 19.00
uur tot 21.00 uur.

Nationaal Schoolontbijt
Als school met het predicaat Gezonde School streven wij ernaar onze
kinderen veel te leren over een gezonde levensstijl. Dit schooljaar doen
wij daarom op herhaling mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Het Nationaal Schoolontbijt is al jaren een ontbijtfeest voor iedereen: met
de hele school gezellig rond een tafel vol gezonde keuzes en in de klas
werken met lesmateriaal voor alle groepen.
Ons schoolontbijt wordt verzorgd op dinsdag 6 november.
Uw kind leert hoe een gezond ontbijt eruit ziet. De kinderen ontdekken
hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze dit eventueel kunnen verbeteren. Ook thuis kunt u aandacht besteden
aan dit thema. Meer informatie vindt u via: https://www.schoolontbijt.nl/ouders
Leuk om zelf of samen met uw kind de ontbijtmeter in te vullen!
Op de site staan ook filmpjes over gezond ontbijt en bewegen.
Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt.
Dit jaar met nóg meer variatie in zoet en hartig beleg, lekker brood, zuivel, groente en thee. Er valt dus veel
te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de
garantie voor een gezonde start van de dag. In het ontbijtpakket vinden kinderen ook vrolijke placemats
én leuke doeboekjes met gezonde recepten voor thuis.
We kijken er naar uit! Dat wordt smullen!

Schoolfruit
Nog een manier waarop wij onze kinderen willen helpen bij het vinden van een gezonde
levensstijl is het aanbieden van fruit op school.
Van 13 november tot en met 20 april doet onze school mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste
dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens
de kleine pauze om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het schoolfruit zal op dinsdag, donderdag en vrijdag worden aangeboden. Op deze dagen in de periode van
13 november tot en met 20 april hoeven de kinderen dus geen pauzehapje mee naar school te brengen.
Omdat zeker onze jongste kinderen nog niet zelf kunnen schillen en snijden, zijn wij op zoek naar ouders die
het leuk vinden om daarbij een handje te helpen. Wij zijn op zoek naar ouders die een half uurtje op een of

meerdere van de genoemde dagen beschikbaar kunnen zijn voor het snijden, schillen en uitdelen van het
fruit en de groente. Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.
Maar u kunt ook op ander manieren helpen:
 Geef ook fruit en groente mee op de dagen dat er geen groente en fruit van EU-Schoolfruit wordt
uitgedeeld.
 Via de OR of MR kunt u als ouder meepraten over het beleid over eten en drinken op school.
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen
kennis met verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak
na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets dat je kunt ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven
de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen
ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
Tips






U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika meegeven. Denk ook eens aan
niet gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.
Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en
aardbeien door het toetje!
Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox, een
appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u fruit
makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het
fruit niet bruin.
Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef altijd een
hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de (mogelijke)
angst voor nieuwe smaken.

Over het schoolfruit project kunt u meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Juf Sylvia volgt juf Lisette op
We zijn een klein beetje aan het idee gewend; Juf Lisette gaat ons verlaten. Zij start een mooie nieuwe
uitdagende baan in Purmerend.
Wat het leed een beetje verzacht is de geweldige opvolgster die wij hebben gevonden: Juf Sylvia!
Sylvia geeft bij ons op maandagochtend al een aantal jaar naar grote tevredenheid les. Dat Juf Sylvia het ook
bij ons naar haar zin heeft, blijkt uit het feit dat zij breid was haar dienstverband uit te breiden.
Daar zijn we super blij mee!
Juf Sylvia heeft nog een opzegtermijn bij haar huidige andere werkgever. Vanaf januari start zij volledig bij
ons. Omdat Lisette per 1 december stopt zullen in december de gymlessen daarom in beperkte mate
worden gegeven. Gelukkig biedt december tal van andere actieve bezigheden voor onze kinderen, zodat dat
geen problemen zal opleveren. Beweging genoeg!

Bericht van peuterspeelgroep de Koolmeesjes
Inmiddels is de peuterspeelgroep al een maand geopend en wordt het steeds gezelliger bij de Koolmeesjes!
We hebben een hele goede start gemaakt. Binnen de peuterspeelgroep maken wij ook gebruik van het
Montessori materiaal en de methoden van de Vreedzame School.
Op maandag 12 november organiseert de peuterspeelgroep een meespeelochtend. Heeft u of kent u
iemand met een zoon of dochter van (bijna) 2 of 3 jaar? Kom dan eens kijken hoe leuk het is bij de
peuterspeelgroep van Berend Botje op de Flierefluiter! Op maandag 12 november is er van 9:00 tot 11:00
uur een meespeelochtend, waar u samen met uw peuter kunt kennismaken met de peuterspeelgroep op de
Flierefluiter. Aanmelden van tevoren is niet nodig!
Ook als uw kind nog geen 2 jaar is bent u van harte welkom. Kom alvast een keer bij ons kijken en laat u
alvast informeren over de voordelen en mogelijkheden van peuteropvang.
Groetjes Anouk

Even voorstellen…
Op dit moment werk ik al ruim 2 jaar op de Flierefluiter; ik geef op de
maandagochtend les aan de groepen 3 t/m 8. Maar omdat er waarschijnlijk
veel ouders zijn die mij nog niet kennen, stel ik mij graag aan u voor:
Mijn naam is Sylvia Pesch en ik ben 36 jaar oud. Ik ben getrouwd met Daan
en wij hebben samen 2 kinderen, Demi van 12 en Mick van 10 jaar oud. Wij
wonen in de wijk de Nieuwe Steen in Hoorn. Zelf vind ik het erg leuk om te
sporten en dan vooral hardlopen, wielrennen. Daarnaast doe graag mee
aan obstacle runs.
Ik geef nu voor het 16e jaar gymles op verschillende basisscholen; ik heb
gewerkt in Amsterdam, Purmerend en in Hoorn. Op dit moment werk ik
nog op de maandagochtend bij de Flierefluiter en op de woensdag,
donderdag en vrijdag op de Ceder in de Kersenboogerd.
Vanaf 1 december zal ik de gehele maandag op de Flierefluiter komen
werken en dan zal ik ook op dinsdag op de Tandem aanwezig zijn. Tot de kerstvakantie werk ik nog op de
Ceder, vandaar dat de kinderen in de maand december tijdelijk 1 keer in de week gym zullen krijgen van
mij. Na de kerstvakantie zal ik op de dinsdag en donderdag op de Tandem aanwezig zijn en op de maandag
en woensdag op de Flierefluiter.
Ik vind het erg leuk om nog meer dagen aanwezig te mogen zijn op de Flierefluiter en twee keer in de week
les te mogen geven aan de leerlingen van onze school.

Halloween Bingo!
Het is traditie geworden; de jaarlijkse Halloween Bingo!
Op vrijdagavond 19 oktober wordt het voor de Flierefluiterkinderen
weer griezelen geblazen, maar er wordt ook gedanst en misschien valt
er wel een prijsje 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). De entree kost € 2,50, te voldoen bij de
entree.
De avond is niet toegankelijk voor broertjes en/of zusjes, vriendjes of buurkinderen die niet bij ons op
school zitten. Alle deelnemers wensen we veel griezelplezierrrr!

CREA-middag
Ook dit schooljaar organiseren we weer 4 oer-gezellige CREA-middagen.
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 weer 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 10 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. U ontvangt via DigiDuif een inschrijfverzoek, waarmee
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:
di. 16 oktober, do. 10 januari, di. 9 april en do. 13 juni. Het tijdstip is steeds van 13.15 tot 14.15 uur.
Het worden vast super creatieve en inspirerende CREA-middagen!

Sportnieuws
Het combiteam Flierefluiter/KlimOp heeft tijdens het Cruyffcourttoernooi de Respect Award gewonnen.
Gefeliciteerd met deze mooi plaatsing. Er zal een loting plaats vinden wie de Hoornse Respect Award wint.
Wij wachten in spanning af.
Woensdag 14 november zal er voor de groepen 3/4 en 5/6 een unihockeytoernooi plaats vinden in de
Opgang. Volgende week zullen de inschrijfbriefjes worden uitgedeeld.

Maak je eigen verhaal
In het kader van de Kinderboekenweek is vorige week
verhalenvertelster Irina Hoffer op school op bezoek geweest
in alle klassen. Daar heeft zij samen met de kinderen gewerkt
aan een eigen klassenverhaal. Er kwamen bij de kinderen de
meest prachtige en creatieve ideeën en verzinsels naar
boven.
De verhalenvertelster heeft alle ideeën verwerkt tot één
verhaal per klas en vanmorgen kwamen deze via e-mail bij ons
binnen.
De kinderen zullen de komende week verder werken aan hun
verhaal, door er illustraties aan toe te voegen.
Zo maakt iedereen er een uniek mini-boekwerk van!

Agenda
10 t/m 12 okt.

KMD

16 oktober

Creamiddag

22 t/m 26 okt.

Herfstvakantie

Woensdag

31 oktober

STABOH Personeelsdag, alle kinderen vrij

Vrijdag

9 november

St Maartenviering op school

Maandag

19 november

Studiedag, alle kinderen vrij

Dinsdag
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