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Beste ouders/verzorgers,
De laatste week voor de kerstvakantie is aangebroken. Wij blikken terug op een hele fijne
schoolperiode in 2019. Een periode waarin veel werk is verzet, goede resultaten zijn bereikt en we
heel fijn hebben samen gewerkt. Ook met u, alle ouders !
In de drukke feestmaand(en) zijn we enorm gesteund door onze bijzonder actieve ouderraadsleden.
Verder hebben de MR-leden zich intensief bezig gehouden met onze organisatie en de ouders die in
het bestuur zitting hebben, houden steeds op kritische en zorgvuldige wijze toezicht.
Maar ook ouders die niet aan één van deze geledingen deelnemen, hebben ons diverse hand- en
spandiensten verleend; er wordt geholpen in de klas, begeleiding geboden bij excursies, er worden
bibliotheekdiensten gedraaid, luizen gepluisd, wassen gedraaid,
putjes geschept en boodschappen gedaan. Het is te veel om op
te noemen, maar méér dan genoeg om namens het hele
Flierefluiter-team u allen een groot woord van dank te bieden.
Een groot applaus en diepe buiging!
Wij wensen u, samen met uw kind(eren), fijne feestdagen en
zien u graag weer terug in 2020!
(maandag 6 januari, 8.30 uur starten we weer…)
Patricia Meyer

Tijdelijke uitbreiding van ons team
Na de kerstvakantie zal Linda Bos ons team gedurende een aantal weken komen versterken. Linda is een
ervaren Montessori leerkracht. Wij geven Linda de gelegenheid haar Montessori onderwijs ervaring bij ons
uit te breiden. Linda zal voornamelijk in de onderbouw ondersteuning bieden maar ook in de overige
bouwen zal Linda zo nu en dan ondersteuning geven.
Deze week is Linda al bij ons op school aanwezig om met kinderen, ouders en het team kennis te maken.
We wensen Linda een fijne tijd bij ons!

Bijzondere beroepen voor leeswerk in uitvoering gezocht
Tussen 22 januari en 1 februari zijn de landelijke voorleesdagen. In deze periode verzorgen wij altijd extra
leesactiviteiten voor onze leerlingen. Dit jaar willen wij onze leerlingen trakteren op een voorleesmoment
door mensen met een bijzonder beroep.
Heeft u een niet-alledaags en bijzonder beroep en wilt uw wel komen voorlezen of kent u misschien iemand
die u kunt voordragen als kandidaat, meldt u zich dan bij Juf Melanie van de Pimpelmezen. Zij coördineert
de voorleesdagen.
Natuurlijk kunt u uw opgave ook aan de leerkracht van uw eigen kind doorgeven.

Kerstviering op donderdag 19 december
Donderdagmiddag (v.a. 12.00 uur) zijn alle kinderen vrij om thuis voorbereidingen te treffen voor het
kerstdiner.
17:15 uur
U bent welkom om met de kinderen uw bijdrage aan het feestmaal te brengen naar de
klas van uw kind. In verband met de veiligheid (vuurkorven!!!) is
alleen het hek bij het sportveldje open.
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school, gelieve uw oudste
eerst naar de klas te brengen
17:30 – 19.00 uur Kerstbuffet in de eigen klas
Om deze komende dagen zo feestelijk mogelijk te laten verlopen nog even de
volgende aandachtspunten:
 Bij de klas van uw kind kunt u vanaf dinsdag 10 december aangeven wat u voor het buffet wilt maken. Er
hangt een grote boom, waarin een kerstbal van uw kind in hangt. Hierop kunt u het gerecht schrijven dat
u met behulp van uw kind gaat maken.
 Vergeet niet u op te geven om te oefenen voor het koortje om de kleuters te begeleiden!!
 Heeft u nog droog vuurkorf hout, dan houden we ons
aanbevolen…
 De kinderen graag bestek (vork, mes en lepel), bord
en soepkom voorzien van naam, in een plastic tas
meegeven op woensdag 18 december (op
Oproepjes:
donderdagavond of vrijdagochtend neemt uw kind
 Wie heeft er een vuurkorf te leen voor
dat (ongewassen) weer mee naar huis.)
donderdag 19 december? (Graag melden bij
 Terwijl de kinderen genieten van het Kerstbuffet
Patricia)
bent u van harte welkom in de centrale hal voor een
 Wie wil er assisteren op donderdag 19
ouder-Kerstbijeenkomst. We trakteren u op een
december bij het serveren van de hapjes en
gezellig hapje en drankje!
drankjes tijdens de ouderbijeenkomst in de
 Voor de volgende dag (vrijdag 20 december) is er
hal tussen 17.30 en 19.00 uur?
school tot 12.00 uur. Ook dan is een plastic tas
(ook even melden bij Patricia graag)
handig voor alle knutsels en werkjes die mee naar
huis kunnen worden genomen!

Techlab
VO-scholen, PO-scholen, het bedrijfsleven en MBOopleidingsscholen in West-Friesland zetten zich de
komende jaren samen in voor Sterk
Techniekonderwijs en heeft zich verenigd in het
Techniekpact West-Friesland. Een van de eerste
zichtbare acties vanuit het Techniekpact is de
opening van het Techlab op het Techniek
Concentratie Punt d’Ampte. In het Techlab komen
leerlingen van de basisschool in aanraking met
moderne uitdagende technieken. Daarnaast gaan wij
de komende jaren actief lessen Wetenschap &
Technologie verzorgen voor het Primair Onderwijs in
het Techlab.
U kunt aanwezig zijn bij de opening van het Techlab d’Ampte op woensdag 8 januari 2020.
Wilt u uw aanwezigheid kenbaar maken via techlab@tabor.nl ?

Junior-vwo@Oscar event
Beste leerling van groep 8, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op woensdag 15 januari aanstaande vindt de tweede editie van het Junior-vwo@Oscar event plaats.
Tijdens dit event maak je kennis met het Tabor College Oscar Romero en zie je meteen onze
bijzondere vwo-vakken Spaans en Wetenschapsoriëntatie. Dit laatste vak is bedoeld om je voor te
bereiden op het Wetenschappelijk Onderwijs, oftewel de universiteit. Samen met ons werk je die
dag aan het oplossen van een mysterieuze verdwijning…
Als je voorlopig advies havo-vwo of vwo is, ben je van harte welkom op het Junior-vwo@Oscar event.
Wil je je opgeven? Scan dan de QR-code onderaan deze brief of volg deze link. Opgeven kan tot en
met vrijdag 10 januari en we hebben plaats voor 90 leerlingen. Helaas geldt: vol is vol.
Twijfel dus niet langer en meld je aan! Je ontvangt van ons direct een bevestiging van jouw
aanmelding. Zodra de inschrijftermijn voorbij is sturen we je verdere praktische informatie.
We hopen je te ontmoeten op het Junior-vwo@Oscar event op het Oscar Junior op de Johannes
Poststraat 71 in Hoorn!

Cursus omgaan met pubers
Op 24 februari 2020 start de gratis oudercursus ’Omgaan met pubers’. Dit is een cursus over opvoeden
tijdens de puberteit en is bedoeld voor ouders en/of opvoeders van ‘pubers’ in de leeftijd van 12 t/m 16
jaar. De cursus wordt gehouden in Wijkcentrum De Zaagtand te Hoorn (Noord).
De cursus besteedt aandacht aan de veranderingen in de puberteit, de leuke en lastige kanten van omgaan
met pubers en hoe je als ouder goed contact kunt onderhouden en ruzie kunt voorkomen. Ouders die de
cursus eerder volgden, vertellen dat het contact met hun kind verbeterd is. Ook hebben zij veel gehad aan
het uitwisselen van ervaringen met andere ouders.
Data :
maandag 24 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart 2020
Tijd :
19:30 – 21:30 uur
Locatie : Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn
Kosten : de gemeente Hoorn biedt deze cursus gratis aan..
Naast deze bijeenkomst/cursus organiseert GGD Hollands Noorden nog veel meer bijeenkomsten en
cursussen. Ouders/opvoeders kunnen op de website van de het cursusbureau (www.ggdhn.nl/cursussen)
een up-to-date overzicht vinden van het aanbod in de regio.
Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het inschrijfformulier zie
www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het cursusbureau via
cursusbureau@ggdhn.nl of 088-01 00 557 (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30-16.30 uur).

Agenda
Donderdag

19 december

Kerstviering, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
17.30 uur aanvang kerstdiner

Vrijdag

20 december

Start kerstvakantie, kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Maandag

6 januari

Eerste schooldag in 2020

Donderdag

10 januari

creamiddag

Vrijdag

18 januari

Weeksluiting; ouders van de Flamingo’s zijn welkom

Donderdag
en vrijdag

30 en 31 januari

Landelijke onderwijs staking, school mogelijk gesloten

Via onderstaande link kunnen kinderen zich
opgeven.
https://netwerkhoorn.nl/activiteit/techniekdag

