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Beste ouders/verzorgers,
Na een aantal spannende dagen zijn de kinderen weer gerustgesteld met de komst van Sinterklaas
in ons land. De klassen worden sfeervol versierd ter voorbereiding van het grote feest. Ook de
gemeenschappelijke ruimtes zijn gezellig ingericht door onze ouderraad. We zijn heel blij met alle
hulp die wij van de ouders mogen ontvangen.
In deze INFO leest u meer over het komende grote feest, waar wij met elkaar enorm naar uitkijken.
Deze week is voor onze leerlingen een korte week vanwege de studiedag van afgelopen maandag.
Zoals u weet zijn wij bezig met de lessen van programma de Vreedzame School. Hierbij worden wij
begeleid door Irma de Bood van obd-noordwest. Gedreunde het schooljaar zal Irma de Bood samen
met onze intern begeleider Marouscha Maas in alle klassen een Vreedzame School les bijwonen. Na
deze ronde ontvangen wij van Irma tips en adviezen om de invoering van het programma nog beter
te laten verlopen. Tijdens de studie-ochtend zijn de leerkrachten geïnformeerd over de
klassenbezoeken en de gesprekken. Ook heeft Irma ons uitgebreid uitleg gegeven over M5. M5 is
een instrument waarmee wij structureel de veiligheid op onze school kunnen monitoren. Natuurlijk
behoort u als ouder ook geïnformeerd te worden over al deze ontwikkelingen.
Op 5 maart zal Irma dan ook een ouderavond verzorgen. Zij zal u dan vertellen over de
achtergronden van de Vreedzame School, de lessen en de toepassingen. Ook zal zij M5 bij u
introduceren. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld, want samen maken wij een fijne
school. Noteert u de datum dus alvast in uw agenda.
’s Middags hebben wij ons weer bekwaamd in het bieden van eerste hulp aan kinderen. Behandeld
zijn de meest voorkomende kwetsuren en het letsel dat zich op een school kan voordoen.
De studiedag stond dus volop in het teken van veiligheid; sociale- en lichamelijke veiligheid.
Patricia Meyer
Week 48 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
Week 49 ben ik aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Afscheid van juf Lisette
U heeft het eerder al kunnen lezen: Met ingang van 1 december begint juf Lisette aan een nieuwe uitdaging
bij een andere werkgever. Juf Lisette heeft maar liefst veertien jaar met ziel en zaligheid voor ons bestuur
gewerkt. Zij heeft daarbij heel veel kinderen voorbij zien komen.

Zij heeft deze kinderen ondersteund in hun motorische ontwikkeling en hun spelplezier geboden. Juf Lisette
beschikt over bijzonder goede didactische kwaliteiten, maar ook pedagogisch is zij een natuurtalent. Vele
kinderen heeft zij geholpen hun onzekerheid en andere belemmeringen te overwinnen. Zij hielp groepen
sterker worden. Zij leerde ze samen te werken en tegen elkaar te strijden zonder daarbij de saamhorigheid
te verliezen. Juf Lisette verzorgde ook na schooltijd een rijk aanbod voor kinderen die iets meer nodig
hebben dan het reguliere aanbod. En ze zocht altijd naar nieuwe kansen.
Onze leerlingen in de bovenbouw hebben hun hele schoolperiode al les van deze fantastische juf.
Menig kind heeft het in deze periode dan ook best moeite met het naderende afscheid.
Dat geldt ook voor ons team. Juf Lisette is voor de kinderen een
topper, maar als collega is zij dat zeker ook.
Een team van leerkrachten en ondersteuners maakt gedurende
een schooljaar veel met elkaar mee. Er zijn vele, vele fijne
momenten maar ook moeilijke momenten geweest. Juf Lisette
was er altijd bij. Op de moeilijke momenten op een rustige
manier. Altijd bereid te luisteren, bemoedigende woorden te
spreken of troost te bieden. Mee te denken, schouders eronder
en altijd positief ingesteld. Qua veerkracht is zij voor ons het
juiste voorbeeld geweest. Tijdens de hoogtepunten vierde juf
Lisette altijd mee. Als inspirator, aanjager, organisator of
‘gewoon’ als vrolijke noot.
In ons teamtoneelstuk speelde zij een rol die haar op het lijf
geschreven was. Hoe lastig de repetities soms uitkwamen, zij was
er altijd bij. En een teamborrel is geen borrel als Lisette niet aan
kan schuiven.
Juf lisette ging en gaat altijd voor de winst, van ons kan zij niet
anders dan een dikke 10 krijgen.
Wat gaan wij deze fijne lieve, betrokken en gezellige collega missen. Net zoveel als wij haar zullen missen,
gunnen wij juf Lisette deze geweldige carrière stap.
Samen met juf Lisette gaan wij tijdens een gezellig teammoment haar fijne tijd bij ons uitluiden.
Wilt u als ouder juf lisette ook nog gedag zeggen? Dat kan op woensdag 28 november.
Lisette is dan van 12.00 uur tot 12.45 uur op school aanwezig.
Juf Sylvia neemt na de kerstvakantie de woensdaglessen van juf Lisette over.
In de maand december hebben de kinderen alleen op maandag gymnastiek.

Stagiaires en conciërge
Op onze school vinden wij het belangrijk te investeren in het onderwijs van de
toekomst. Daarom bieden wij ruim baan aan studenten van de PABO, het
Horizon College en de Academie voor Lichamelijke opvoeding.
In alle klassen zijn deze week stagiaires gestart. Ook onze management assistente Alette Schaafsma en onze
gymjuf Sylvia Pesch hebben een stagiaire onder hun hoede genomen.
En inmiddels zijn we ook weer een conciërge rijker geworden: Op maandagochtend en vrijdagmiddag
versterkt mevrouw Ingrid bij ons het team.
We wensen de stagiaires en de conciërge een fijne tijd bij ons toe.

Schooltuintjes
Zoals u in de vorige INFO heeft kunnen lezen, willen we graag een schooltuin
maken bij ons op de Flierefluiter.
Om dit te kunnen realiseren zijn we o.a. op zoek naar tuingereedschap.
Mocht u nog oud tuingereedschap thuis hebben liggen wat u niet meer gebruikt
en dat u de school wilt schenken, wilt u dit dan meegeven aan uw kind?
We kunnen alles goed gebruiken, bezems, scheppen, emmers, harken etc.
Alvast ontzettend bedankt!

Ook vragen wij graag nog uw aandacht voor de spaaractie bij de DEKA supermarkt, Voor elke €10 aan
boodschappen ontvangt u een voucher. De code op deze voucher kunt u gebruiken om onze
schooltuintjes te sponsoren.

Sinterklaas feest op 4 december
Dinsdag 4 december vieren wij Sinterklaasfeest op school.
Om 8.45 uur komt Sinterklaas aan op ons schoolplein. Alle kinderen staan
dan buiten om Sint en zijn Pieten te verwelkomen. U bent van harte
welkom om de aankomst van de Sint mee te beleven. Wij vragen u alleen
om achter de kinderen te gaan staan, zodat de kinderen alles goed
kunnen zien. Zoals elk jaar begeleiden de kinderen uit de bovenbouw de
kleuters. We hopen op mooi weer, zodat we allemaal kunnen genieten
van de aankomst en het feest.
Ook de kleinste bewoners van onze school vieren het feest met ons mee.
De peuters zullen Sinterklaas namelijk ook verwelkomen.
Als Sint Nicolaas aangekomen en verwelkomd is met liedjes en een welkomstwoord van Patricia, zal de hele
schoolbevolking naar binnen gaan om het Sinterklaasfeest verder te vieren. De onder- en
middenbouwklassen doen deze ochtend een spelletjescircuit, waarbij wij uw hulp goed kunnen gebruiken.
Per klas hebben we 5 ouders nodig die de kinderen begeleiden bij de spelletjes. Via Digiduif kunt u zich
aanmelden als hulpouder.
Belangrijke mededelingen voor 4 december:
Alle kinderen graag een plastic tas mee naar school (voorzien van
naam), zodat aan het einde van de feestdag alle spulletjes
makkelijk mee naar huis kunnen worden genomen.
Alle kinderen zijn op dinsdag 4 december om 12.00 uur uit.
Uw kind hoeft op deze dag geen eten en drinken mee naar school te nemen, de Sint trakteert!
We wensen iedereen een heel gezellig Sinterklaasfeest!
Heeft u een kind in de bovenbouw, dan vraagt Sint u om erop toe te zien dat het goed komt met de surprise
en het gedicht. Het moet een leuke verrassing zijn, niet iets met vieze dingen of iets kwetsends voor de
ontvanger.
Na het Sinterklaasfeest stellen we alle surprises nog een aantal dagen tentoon op ons podium. Daarna
mogen de surprises mee naar huis, zodat de familieleden er thuis ook van mee kunnen genieten. Zorg er
dus voor dat de surprise bij het uitpakken redelijk intact kan blijven. Dan kan van ieder kind het kunstwerk
worden geshowd. Het kan slim zijn om in het gedicht een hint te verwerken, die ervoor zorgt dat de surprise
makkelijk te openen is. Maak een gedicht van minimaal 8 regels. Het cadeau mag 5 euro kosten en er mag
geen snoep gekocht worden. Het bedrag tot 5 euro mag gedeclareerd worden. Lever dan een bonnetje en
de bankgegevens waarop het bedrag teruggestort mag worden aan bij de groepsleerkracht.
Tijdens het Sinterklaasfeest wordt er ook gesmuld van diverse Sint-traktaties. De ouderraad heeft
voorgesteld om alles wat overblijft na afloop naar de voedselbank te brengen. Dit vinden wij een super
goed idee en we ondersteunen dit graag.
Voor ouders van onze jongste leerlingen volgt hieronder een aantal adviezen voor deze spannende tijd.

Sinterklaasfeest op school; ook heel spannend!
Cadeautjes, pepernoten, chocoladeletters, marsepein... De meeste kinderen kijken enorm uit naar de komst
van Sinterklaas. Het is een feest van gezelligheid, cadeautjes en ook van een beetje geheimzinnigheid.

Elk kind heeft tijdens de Sinterklaasperiode een beetje last van
een gezonde spanning. Maar vooral bij kleuters kan de intocht
van deze kindervriend zo ingrijpend zijn, dat het ander gedrag
gaat vertonen. Hoe kun je als ouder nu zo goed mogelijk
omgaan met deze Sinterklaas-stress?
Tip 1: Zorg dat je kind voldoende nachtrust krijgt. Je kind heeft meer moeite met gehoorzamen als hij/zij
erg moe is. Het is belangrijk dat je kind voldoende tijd heeft om alle indrukken te verwerken. Laat je
zoon/dochter ook niet aan teveel Sinterklaasactiviteiten deelnemen. Beperk het aanbod. Houd bovendien
zoveel mogelijk vaste eet- en slaaptijden aan.
Tip 2: Blijf zelf opvoeder van je kind. Dreig bijvoorbeeld niet dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft als je
kind zich misdraagt. Je kind kan onrustig worden van het idee dat Sinterklaas alles ziet en weet. Ook kan je
zoon/dochter hierdoor bang worden om te gaan slapen. Je kind heeft in deze spannende tijd duidelijkheid
en leiding nodig en die vinden hij/zij bij jou, niet bij Sinterklaas!
Tip 3: Laat je kind lekker buiten spelen als hij/zij erg druk is. Zo kan je kind de spanning in het spel kwijt.
Even fijn stoom afblazen maakt dat je kind zich daarna vaak weer wat rustiger binnenshuis gedraagt.
Tip 4: Wees duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de
schoen mag zetten. Geef uitleg over wat hij/zij kan
verwachten. Vertel je kind duidelijk hoe je wilt dat hij/zij zich
gedraagt bij de verschillende momenten. Prijs je kind als het
zich goed gedraagt.
Tip 5: Een kleuter heeft vaak nog weinig tijdsbesef. Een
zelfgemaakte (scheur)kalender kan helpen de nachtjes tot
de verschillende feestelijkheden te tellen. Dit maakt het
overzichtelijk voor een kind.
Tip 6: Soms gaat je kind door de spanning spontaan weer in de broek plassen. Maak je hier niet te druk
om. Meestal lost het probleem zich vanzelf weer op als alles weer ‘rustig’ is.
Tip 7: Angstige kinderen kun je langzaam aan Sinterklaas laten wennen door hem eerst eens op een veilige
afstand te bekijken. Lees of kijk samen televisie over Sint en Piet. Kinderen moeten vaak huilen als het
gezicht van Sint of Piet te dichtbij komt. Dit kun je voorkomen door bij de sinterklaasstoet wat naar achteren
te gaan staan en je kind pas mee naar voren te nemen als hij/zij daaraan toe is.

Gezonde school
Het doel van onze school is zoveel mogelijk actieve, gezonde leerlingen te hebben, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht hebben voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. We streven naar een voortdurende verbetering van deze zaken.
Onze school heeft op dit moment speciale aandacht voor het thema gezonde voeding. Onderdelen daarvan
zijn het nationaal schoolontbijt en het fruit dat we nu drie maal per week aanbieden.
We zijn heel blij met de hulp van ouders bij het schillen en verspreiden van het fruit.
Doordat de levering later bij ons bezorgd wordt dan wij verwachtten, hebben we de fruit dagen gewijzigd.
Onze kinderen krijgen met ingang van volgende week op maandag, donderdag en vrijdag fruit of groente
aangeboden. Op deze dagen hoeft uw kind dus geen (klein) pauze hapje mee naar school.
Voor sommige kinderen is het nog even wennen dat er iets anders genuttigd wordt dan koekjes. Maar al
snel blijkt dat zien eten, doet eten. En zo ontdekken kinderen dat het fruit, dat zij eerder als niet lekker
inschatten, toch best wel lekker kan zijn!

We zorgen ervoor dat er altijd een geschikt alternatief is voor de kinderen, als ze een keer een fruit of
groente soort echt niet lusten. We maken geen uitzonderingen voor het nuttigen van een zoet zelf
meegebracht alternatief. Wij hopen op uw begrip.

Voortellen toezichthoudend bestuur
Omdat we dit schooljaar gestart zijn met een aantal nieuwe leden in het toezicht houdend bestuur van onze
scholen, lijkt het een goed moment om niet alleen de nieuwe leden aan u voor te stellen, maar ook de
zittende leden. In de INFO van 9 januari worden de ouders van de Flierefluiter voorgesteld.
Wat is het toezichthoudend bestuur en waarom hebben we dit bestuur?
De Flierefluiter werkt samen met Jenaplanschool de Tandem uit de Kersenboogerd en beide scholen zijn
verenigd in een stichting: STABO Hoorn.
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit 5 ouders, twee ouders van de Tandem en drie van de Flierefluiter.
Samen met de twee directeuren Patricia en Ids kijken/toetsen we vanuit de visie en missie van beide
scholen naar het (financiële) beleid, de uitwerking daarvan op de praktijk en of we de wettelijke regelgeving
goed volgen. Dit alles doen we “Standvastig, stabiel met oog voor groei en ontwikkeling.”
Mijn naam is Veronieke Smit. Ben 45 jaar, getrouwd en heb twee meiden, waarvan
alleen Anouk nog op de Flierefluiter zit bij juf Saskia in groep 5 van de Haviken.
Laura is sinds het nieuwe schooljaar naar SG d’ Ampte gegaan. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam als personeelsadviseur van GGZ NHN en ik werk met name voor
Triversum, Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Sinds 2014 ben ik lid van het
toezichthoudend bestuur van de STABO Hoorn. In 2015 ben ik gevraagd voorzitter
te zijn en dat doe ik met veel plezier.

Ouderhulp gezocht voor onze kerstviering
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. 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.
Vindt u het leuk om hieraan mee te doen, dan kunt
u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind, bij
Alette of bij Patricia.
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 tijdens de Kerstviering op school
herhalen. Wie van u een instrument bespeelt, en het leuk vindt om hier aan mee te doen, kan zich
ook opgeven. Geef hierbij wel 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.

Op het schoolplein zullen, net als voorgaande jaren, een aantal vuurkorven sfeervol branden. We zijn op
zoek naar ouders die; een vuurkorf en/of brandhout kunnen leveren, maar ook ouders die het vuur
willen beheren en bewaken.
We zien uw opgave graag tegemoet.

Verlof Juf Mariska en personele bezetting
Aanstaande vrijdag is het zover; het zwangerschapsverlof van Juf
Mariska zal dan starten.
De laatste werkdag van juf Mariska wordt gezellig uitgeleid met de
weeksluiting.
Leuke toevalstreffer is dat de ouders van haar klas dan ook
uitgenodigd zijn.
Wij wensen juf Mariska een fijn verlof toe.
Vanwege de zwangerschaps- en ziekteverloven die op dit moment in
ons team zijn, vindt er de komende tijd een aantal bezettingswijzigingen plaats. Aanstaande vrijdag worden de ouders van de
betreffende klassen geïnformeerd over deze wijzigingen.

Aanschuiftafel met onderwerp de Pre-puberteit
Waar:
Tijd:
Wanneer:
Thema:

bibliotheek Montessorischool de Flierefluiter
13.30 uur - 14.30 uur
dinsdag 27 november 2018
Pre-Puberteit

Na hun 10e jaar komen kinderen in een roerige leeftijdsfase. Alles aan hun lijf verandert, hun gevoelens
veranderen mee. Ze gaan straks naar een andere school en krijgen nieuwe klasgenoten. Uw kind moet door
een periode vol van onzekerheid. Ook voor u als ouder is het een verwarrende tijd. U probeert steeds een
oogje in het zeil te houden, maar u moet daarnaast steeds meer vertrouwen op het eigen oordeel en de
weerbaarheid van uw kind. Loslaten… en dat is best moeilijk. Er verandert in korte tijd veel: voor kinderen
én voor hun ouders. Dit kan vragen oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het prettig om hierover met
andere ouders te praten. Wilt u meepraten? Dan kunt u 27 november aanschuiven. Elles van Amstel en
Marouscha Maas gaan met u in gesprek over wat u tegen kunt komen tijdens de pre-puberteit.

Agenda
Vrijdag

24 november

Weeksluiting; de ouders van de Haviken zijn hierbij uitgenodigd
13.45 – 14.30 uur

Dinsdag

27 november

Aanschuiftafel 13.30 – 14.30 uur

Vrijdag

30 november

Pietenfeest voor de kleuters. Zij zijn om 12.00 uur vrij

Dinsdag

4 december

Sinterklaasfeest op school

Woensdag

12 december

Schoolarts voor kort onderzoek bij kinderen geboren in 2008

