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Beste ouders/verzorgers,
Ik hoop dat de kinderen thuis volop en enthousiast verteld hebben over het grote feest van
gisterochtend. Het feest is heel gezellig en goed verlopen. Dankzij de ouderraad was alles tiptop
voorbereid en is alles goed verlopen. Mijn dank daarvoor. Ook alle ouders die achter de schermen of
op de dag zelf hebben geholpen; heel veel dank.
Onze bovenbouwleerlingen hebben Sinterklaas en zijn Pieten ook enorm goed geholpen. In de beide
klassen zijn prachtige surprises en gedichten gemaakt. Op het podium en de werkbank in onze
gemeenschappelijke ruimte staan de werkstukken nog een paar dagen tentoongesteld. Zo kunt u
ook nog even van als die creaties genieten. Daarna mogen de surprises mee naar huis genomen
worden.
Na dit ontzettend fijne Sinterklaasfeest zetten wij koers op de volgende gezellige viering;
het Kerstfeest. In deze INFO vindt u daarover al veel informatie.

Patricia Meyer
Week 50 ben ik aanwezig op maandag en woensdag
Week 51 ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Sint op ziekenbezoek
Helaas was gisteren een onderbouwleerling ziek en kon hij daardoor niet
aanwezig zijn op het Sinterklaasfeest op school. Sint en Piet zijn echte
kindervrienden en samen hebben zij onze zieke leerling thuis bezocht. Dat
was natuurlijk een grote verrassing. Het Sintcadeau werd dus persoonlijk
overhandigd. Dank u Sinterklaasje!
Sint viert vandaag volop zijn verjaardag in andere scholen en op andere
locaties. Wellicht komt u hem nog ergens tegen. Daarna reist hij weer af naar
het verre Spanje. Tot volgend jaar Sinterklaas...

Kerstviering
Op dinsdag 18 december organiseren wij de traditionele kerstinstuif. Tijdens de kerstinstuif doet iedere klas
een voordracht, liedje of mini toneelstukje. In verband met de beschikbare ruimte kunnen we helaas ouders
hierbij niet uitnodigen.
Op donderdagavond 20 december vindt (ook volgens traditie) het school-kerstdiner plaats. In de midden- en
bovenbouwklassen worden de gerechten door de ouders/kinderen zelf (thuis) bereid.

In de klassen wordt met elkaar besproken wat er op het kerstmenu staat en wie de verschillende gerechten
bereiden zal.
De kinderen zijn op donderdag 20 december vanaf 12.00 uur vrij en worden weer op school verwacht vanaf
17.15 uur. Het Kerstdiner is naar verwachting afgelopen rond 19.00 uur
Praktische zaken:
De entree van de school bij aanvang van het diner is via het
toegangshek bij het speelveld tussen de Opgang en de school. Het
andere hek (aan de kant van de parkeerplaatsen) is niet open.
Zowel bij aanvang als tijdens en na het kerstdiner branden er op het
schoolplein een aantal gezellige vuurkorven. Voor de veiligheid
plaatsen wij deze bij elkaar en willen we de toestroom van kinderen
en ouders graag beperken tot één plaats op het schoolplein,
vandaar dat er slechts 1 hek open is om 17.15 uur.
Omdat de midden- en bovenbouw leerlingen een voller programma hebben dan de kleuters, verzoeken wij
ouders om eerst de oudste kinderen naar de klas te brengen en daarna evt. de kleuters. Als iedereen er is,
wordt het tijd om te smikkelen en smullen en gezellig samen Kerst te vieren. De ouders sturen we dus snel
de klas uit! Maar niet getreurd: alle ouders zijn van harte welkom in de centrale hal voor een gezellig
samenzijn met een drankje en een hapje.
Programma:
17.15 uur inloop
17.30 uur start Kerstdiner
17.30 uur beide hekken zijn weer geopend (bij calamiteiten moet de school immers wel goed bereikbaar
blijven)
18.30 uur onze jongste kinderen zullen in de hal een aantal kerstliedjes ten gehore brengen. Zij worden
hierbij begeleid door een klein orkestje.
18.40 uur ouders worden verzocht een plekje op het schoolplein in te nemen aan de kant van de hekken.
Ook van de ouders die zich later op het schoolplein begeven, wordt verwacht dat zij aan de
rand van het schoolplein gaan staan. Op deze manier houden we ruimte vrij voor de leerlingen
om hun afgesproken plek op het plein in te nemen.
18.50 uur de Flierefluiter-kinderen komen zingend naar buiten. Zij gaan in een kring om de vuurkorven
heen staan.
Vervolgens kunnen de aanwezige ouders om de kinderen heen gaan staan, zodat zij goed zicht
hebben op de kinderen. Gezamenlijk zingen we nog een aantal kerstliedjes.
NB: Vanwege de veiligheid zijn sterretjes of ander vuurwerk niet toegestaan.
Na het slotwoord geven de kinderen hun juffen een hand, wensen we elkaar een hele fijne Kerstviering en
nemen we afscheid van elkaar! We kunnen dan allen gaan genieten van een zeer welverdiende
kerstvakantie.
Ons kerstdiner wordt mede mogelijk gemaakt door de vele ouders (en kinderen) die heerlijke gerechten
aanleveren, de hulp van de ouderraad en de werkgroep ouderbetrokkenheid. Aan al deze ouders; heel
hartelijk dank voor de hulp en ondersteuning.
Voorgaande jaren bleef er na het Kerstdiner veel eten over. Wanneer restanten niet mee naar huis worden
genomen, zal de ouderraad ervoor zorgen dat dit (indien mogelijk) naar de voedselbank wordt gebracht.
Willen de ouders met kinderen in de onderbouw een glazen
potje meegeven? Deze kunnen nu al ingeleverd worden. De
kinderen uit de onderbouw hoeven geen bord en/of bestek
mee te nemen. De leerkrachten zorgen hier zelf voor.

.

Nog een extra plastic tas is geen overbodige luxe!
Hierin kunnen alle gemaakte knutsels en overig werk
mee naar huis worden genomen.

Geeft u op donderdagmorgen vast mee aan
uw middenbouw- of bovenbouwkind:
 Soepkom
 Bord
 Bestek (ook klein lepeltje)
 Plastic tas
(alles voorzien van naam alstublieft)

Kerstmuziek
Voor het kerstorkest én het kerstkoor kunnen we best nog wat versterking gebruiken. Het zijn geen
ingewikkelde kerstliederen en uw deelname zal door de kinderen enorm gewaardeerd worden.
Aanmelding graag bij de leerkracht van uw kind of bij Patricia.

Personele ontwikkelingen
Na de kerstvakantie zal ons team er anders uitzien. We hebben collega’s die met ziekte- of
zwangerschapsverlof zijn. En we hebben collega’s die onze school verlaten.
We hebben vorige week afscheid genomen van juf Lisette, die een nieuwe uitdagende baan heeft
gevonden. Ook Juf Astrid gaat ons verlaten, na vele jaren werkzaam te zijn geweest op de Flierefluiter.
Met ingang van 7 januari zal zij werken op een andere basisschool.
Dit alles bij elkaar stelde ons voor een grote uitdaging de formatie passend te krijgen, waar we gelukkig ook
deze keer weer in zijn geslaagd. Helaas heeft dat er wel toe geleid dat wij de keuze hebben gemaakt een
aantal van onze inhoudelijke ontwikkelingen stop te zetten in het belang van de rust in de klassen.
Uit de ervaringen van de afgelopen periode hebben wij geleerd dat het aantrekken en inwerken van
invallers een zeer intensieve bezigheid is, die vervolgens in veel gevallen tot een teleurstelling leidde. Deze
investeringen en teleurstellingen doen ons en de kinderen geen goed.
U weet dat wij als school veel waarde hechten aan een goede ontwikkeling van onze professionaliteit en het
verbeteren van ons onderwijs. Juf Debby volgt een opleiding tot ICT-coördinator en is één dag per week
vrijgesteld van haar lesgevende taken om onze leerlingen programmeerlessen te geven, ze mediawijs te
maken en de hard- en software structuur van onze organisatie te bewaken. Juf Marjolein heeft diverse
opleidingen gevolgd tot reken- en hoogbegaafden specialist. Ook zij is voor een dag vrijgesteld van taken om
haar kennis en kunde uit te rollen in onze organisatie. Beide leerkrachten zullen deze taken neerleggen voor
meer stabiliteit in het primaire proces; de klassen zelf.
Daarmee hebben wij een deel van de formatie ruimte opgevuld.
Het andere deel wordt opgelost met de komst van twee nieuwe collega’s; Juf Manuela en Juf Liesbeth.
Juf Liesbeth is voor veel ouders een bekende, want tot drie jaar geleden heeft zij jarenlang met veel plezier
op de Flierefluiter gewerkt. Zoveel plezier dat zij graag terugkeert. Op 7 december komt juf Liesbeth
’s ochtends alvast kennis maken met haar klas: de Flamingo’s.
Juf Manuela werkt nu nog op een andere Montessorischool, maar kan zich gelukkig ook vrijmaken om
kennis te komen maken. Dit zal zij doen op de middag van 10 december.
Beide juffen zullen zich natuurlijk in het nieuwe kalenderjaar ook in de INFO aan u voorstellen.
Het complete formatie plaatje is als volgt:
maandag
dinsdag
Flamingo’s
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth
Kolibries
Juf Debby
Juf Debby
Pimpelmezen
Juf Melanie
Juf Melanie
Haviken
Juf Saskia
Juf Saskia
Kaketoe’s
Juf Marjolein
Juf Marjolein
bewegingsonderwijs Juf Sylvia

woensdag
Juf Debby
Juf Manuela
Juf Saskia
Juf Marjolein
Juf Sylvia

donderdag
Juf Liesbeth
Juf Astril
Juf Melanie
Juf Manuela
Juf Debby

vrijdag
Juf Liesbeth
Juf Debby
Juf Melanie
Juf Manuela
Juf Marjolein

Juf Mirjam en Juf Anneke zijn met ziekteverlof. Zij doorlopen een traject waarin hun loopbaan perspectief
onderzocht wordt.
Ook juf Jose is met ziekteverlof. Zij is overbelast en op dit moment is er nog geen zicht op een spoedig
herstel. Juf Anneloes is bevallen van een mooie dochter; Pam. Naar verwachting keert zij eind februari weer
terug op school na bevallings- en ouderschapsverlof.
Juf Mariska is met zwangerschapsverlof en zal, als alles goed verloopt, in mei weer haar werk hervatten.

Afscheid juf Astrid
Tot de kerstvakantie is juf Astrid nog op de Flierefluiter werkzaam. Dan
nemen wij afscheid van haar en gaat zij haar carrière elders voortzetten.
Astrid was vanaf 1999 werkzaam bij ons. Vele jonge kinderen heeft zij onder
haar vleugels genomen en ze vleugels gegeven. Zij was een rustige en
stabiele factor voor alle kinderen bij hun eerste stappen in het
basisonderwijs. Ook ouders hebben volop van haar talenten kunnen
profiteren. Juf Astrid is een echte kleuterjuf. Zij geniet erg van het contact
met deze leeftijdsgroep. Ze aanschouwt hun gedrag met een glimlach en
helpt ze met begrip verder in hun ontwikkeling. In ons team was juf Astrid
een goede vraagbaak en een rotsvast geheugen. Alle feesten en
gebeurtenissen had zij al zo vaak meegemaakt, dat zij bij alles voor ons een
wandelend draaiboek is. Wij zullen haar rust, humor en ervaring enorm
gaan missen. Na de kerstvakantie zullen wij als team Astrid uitzwaaien en
veel succes wensen bij haar nieuwe baan.
Ouders zijn op donderdag 20 december vanaf 12 uur van harte welkom om
juf Astrid even gedag te zeggen en haar te bedanken voor de fijne jaren.

Schoolfruit
Op maandag, donderdag en vrijdag wordt er op school gesmuld
van gezond fruit of groente. Wilt u weten wat er geserveerd wordt
of handige tips krijgen over gezond gedrag, dan kunt u zich
opgeven voor een nieuwsbrief, gericht op ouders. Hierin staat
onder andere informatie over groente en fruit voor de week erna.
U kunt u voor de nieuwsbrief opgeven via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Aangepaste schooltijden in de laatste week voor Kerst
Vanwege de kerstviering en de kerstvakantie zijn de schooltijden iets aangepast:
Maandag t/m woensdag
Geen aangepaste tijden
Donderdag 20 december
alle groepen school tot 12.00 uur
Kerstdiner van 17.30 – 19.00 uur (17.15 inloop)
Vrijdag 21 december
alle groepen school tot 12.00 uur
Daarna kunnen we dan genieten van 2 heerlijk schoolvrije weken.
We wensen alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie!
Op maandag 7 januari zien we graag alle kinderen weer terug op school!

Agenda
Woensdag

12 dec.

Schoolarts op school voor kinderen uit groep 7 (geb.jaar 2008)

Dinsdag

18 dec.

Kerstinstuif

Donderdag

20 dec.

School tot 12.00 uur

Donderdag

20 dec.

Kerstdiner 17.30 – 19.00 uur (inloop 17.15 uur)

Vrijdag

21 dec.

School tot 12.00 uur

Maandag

7 jan.

1e schooldag na Kerstvakantie

