INFO
Jaargang 18/19
nr.5
7 november 2018
redactie: Alette Schaafsma & Patricia Meyer
_______________________________________________________________________________________

Beste ouders/verzorgers,
De overgang naar de wintertijd luidt direct de gezellige feestmaanden in. Vorige week is er in de
klassen gestart met het maken van lampionnen voor het Sint Maartenfeest. Zowel in de
teamvergadering als bij de ouderraad is aangevangen met de voorbereidingen op de komst van Sint
Nicolaas.
Gisteren zijn we op school op een heel bijzondere manier de schooldag gestart; in alle klassen werd
gezamenlijk ontbeten. We dragen graag ons steentje bij aan een gezonde levensstijl. Onze
deelname aan het nationale schoolontbijt en schoolfruitleveringen zijn daar onderdeel van.
Voor alle komende activiteiten is uw hulp van harte welkom. Houdt u goed de berichten van de
leerkrachten in de gaten. Wij zijn heel blij met uw hulp.

Patricia Meyer
Week 46 ben ik aanwezig op maandag, dinsdag, en donderdag
Week 47 ben ik aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Groep 8 dag op het Tabor College
Ook dit schooljaar organiseert het Tabor College weer 4 keer een Groep8dag!
Deze dag is voor leerlingen die dit jaar een keuze moeten maken voor een middelbare school. Ze kunnen
een keuze maken uit verschillende vakken en hierin 2 lesjes van 50 minuten volgen.
Er kan per keer ingeschreven worden via deze link: https://goo.gl/forms/MuYYpzRK4BKRq1Cb2, of via de
website: www.werenfridus.nl -> praktische info -> voor groep 8 leerlingen
De data zijn: (7 november 2018), 12 december 2018, 16 januari 2019 en 6 februari 2019.

STABOH studiedag
Woensdag 31 oktober was de school gesloten vanwege de STABOH personeelsdag.
Het was een bijzonder geslaagde dag. Het personeel werd op deze dag uitgedaagd
de eigen en elkaars kwaliteiten te ordenen. Natuurlijk volgde ook de opdracht hoe
men deze kwaliteiten dan het beste kon benutten. In de middag was er een
samenwerkingsopdracht waarbij deze kwaliteiten ook ingezet moesten worden.
Ondanks haar verlof was Juf Anneloes ook aanwezig op de studiedag. Op de foto
kunt u zien dat het met onze (toen nog beide) zwangere juffen heel goed gaat!

Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school
gratis drie stuks groenten en fruit per week. De school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!
Wilt u weten welke stuks fruit of groente uw kinderen elke
week ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor
ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om het eten
van de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te
halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van
de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Sterrenwacht
Soms vraag je je af wat zich boven je hoofd afspeelt in het heelal. Binnenkort wordt een tipje van de sluier
hierover opgelicht bij Volkssterrenwacht Orion tijdens de eerstvolgende kijkavonden.
Deze zijn op vrijdag 16 november en op vrijdag 14 december 2018 (op beiden avonden van 19 – 22 uur).
Jong en oud is van harte welkom!
Nog nooit de kraters van de maan gezien van heel dichtbij? Kom deze dan bekijken door de telescopen, die
bij Orion staan! Bezoekers kunnen door de enorm grote telescopen in de koepelruimte naar het heelal
gluren. Ook kan men met eigen camera of mobiele telefoon via de telescoop door bezoekers een foto van
de maan gemaakt worden: hoe leuk is dat?
Op het dakterras van Orion staat een aantal telescopen opgesteld, waar publiek bij helder weer doorheen
kan kijken naar de maan, Mars, sterrenhopen zoals de Plejaden en sterrennevels (waaronder de Orionnevel)
Bovendien wordt er uitleg gegeven over sterrenbeelden.
De avonden hebben een boeiend programma en vrijwilligers van Orion zijn aanwezig om uitleg en
informatie te geven.
De toegang voor de sterrenwacht is gratis en er hoeft niet voor worden aangemeld.
De locatie van Volkssterrenwacht Orion is Veilingweg 21b (op de 1e verdieping van het Streekbos Paviljoen)
in Bovenkarspel; meer info is te vinden op www.volkssterrenwachtorion.nl of bel naar 0648850445

Op visite
Vorig schooljaar zijn wij gestart met de visitewissel. De visite-wissel
houdt in dat kinderen mogen werken in één van de andere groepen.
Per klas mogen steeds twee kinderen op bezoek in een andere klas. In
die klas moet natuurlijk gewoon gewerkt worden. Zo kan het gebeuren
dat kinderen uit de onderbouw in de bovenbouw op een kleedje een
puzzel aan het maken zijn, of dat juist een bovenbouw leerling met dubbelgeklapte benen aan een
kleutertafel ingewikkelde rekensommen aan het oplossen is.
Onze leerlingen en de leerkrachten waren vorig jaar heel enthousiast over de visitewissel, dus komt hier een
vervolg aan. Binnenkort mogen de kinderen weer bij elkaar op bezoek! Gezellig!

Voortgezet onderwijs: Persoonlijk onderwijs nu ook in Hoorn
Met ingang van 1 augustus 2019 opent SvPO Hoorn haar deuren. Na scholen in onder meer Kapelle,
Amsterdam en Utrecht, wordt dit de achtste school voor Persoonlijk Onderwijs in ons land.
SvPO Hoorn is een door het ministerie van OCW bekostigde school voor enthousiaste en ambitieuze
leerlingen. Door hun manier van werken laten ze leerlingen groeien. Het doel is leerlingen op een zo hoog
mogelijk niveau en met de best mogelijke kwalificaties uit te laten stromen. Als het kan, groeien leerlingen
tot boven het advies van de basisschool. Omgekeerd wordt ervoor gezorgd dat leerlingen zelden onder dat
advies uit komen. Leerlingen kunnen altijd met meerdere profielen examen doen. Dat geeft hen een
bredere ontwikkeling en zorgt ervoor dat ze uit veel verschillende vervolgstudies kunnen kiezen.
De kleinschalige school (circa 400 leerlingen) kenmerkt zich door:
 kleine klassen (16 leerlingen),
 geen tussenuren of lesuitval,
 ruim voldoende onderwijstijd en weinig huiswerk,
 werken op het hoogst haalbare niveau.
Voor komend schooljaar is er plaats voor maximaal 80 eerstejaars (Vmbo TL tot Gymnasium niveau).
Geïnteresseerde ouders kunnen een online reservering voor hun kind maken via de website (met de optie
Reserveer tijdig). Ze ontvangen daarmee automatisch nieuwsbrieven en een uitnodiging voor een
informatiedag wanneer hun kind in groep 8 zit. Na de informatiedag kunnen ouders besluiten om hun kind
werkelijk in te schrijven.
Heeft u vragen of interesse in het bijwonen van een kennismakingsbijeenkomst, stuur een bericht naar
hoorn@svpo.nl of kijk voor meer informatie op de website: www.svpo.nl

Groen op het schoolplein
Vorige week hebben de leerlingen een flyer meegekregen naar huis over de actie van de Dekamarkt.
De basisscholen De Rank, KlimOp en De Flierefluiter willen samen met buurtgroep Risdam-Noord Groen!
meer groen op de schoolpleinen/schooltuinen.
Hiervoor is beplanting, zaad, tuingrond maar ook gereedschap nodig.
U kunt onze leerlingen helpen om straks heerlijk in het groen te kunnen spelen en tuinieren.
Wanneer u boodschappen doet bij de Dekamarkt krijgt u bij elke 10 euro aan boodschappen een
sponsorvoucher. Deze sponsorvoucher is voorzien van een unieke code, die één stem waard is.
Klanten scannen de sponsorvoucher bij de actiezuil in de winkel en kiezen op het scherm het buurtinitiatief
dat ze willen steunen en aan wie ze een stem willen geven.
Aan het einde van de actie wordt op basis van het aantal toegekende stemmen een bedrag van 5000 euro
naar rato over de deelnemende buurtinitiatieven verdeeld.
Het zou geweldig zijn als we een leuk bedragje gesponsord krijgen van de Dekamarkt om hiermee ons plein
nog meer te “vergroenen” en om een mooie moestuin aan te kunnen leggen!
Wilt u ons hierbij helpen? Namens alle Flierefluiter-kinderen alvast ontzettend bedankt
voor uw steun!

Halloweenbingo
Ook dit jaar was de Halloweenbingo weer een groot griezelig succes.
Door de enorme inzet van onze actieve en betrokken ouderraad beleefden vele kinderen
een gezellige avond. Ook een tweetal juffen probeerden een prijsje
te winnen…

Baby geboren!
Op zaterdag 3 november is juf Anneloes bevallen van een prachtige dochter die de
naam Pam Madelief draagt. Moeder en kind (maar ook pappa en grote broer Mees)
maken het uitstekend en genieten volop van de kraamtijd. Van harte geluk gewenst
met de kleine Pam!

Agenda
Vrijdag

9 november

St Maartenviering op school

Maandag

19 november

Studiedag, alle kinderen de gehele dag vrij

Vrijdag

23 november

Weeksluiting , ouders van de Haviken zijn van harte welkom

Vrijdag

30 november

Onderbouw Pietenfeest, kinderen ‘s middags vrij.
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