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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze laatste weken van het schooljaar hebben altijd een bijzondere sfeer, zelfs in het huidige 
schooljaar, waarin heel veel anders verloopt dan bij aanvang was gepland. 
De kinderen uit groep 8 zijn inmiddels begonnen met het instuderen van de traditionele 

afscheidsmusical die zij ten tonele zullen brengen en waarmee zij afscheid zullen nemen van al hun 

vriendjes & vriendinnetjes en alle juffen op de Flierefluiter. De rollen zijn verdeeld en de liedjes uit 

de musical staan al “in de grondverf”.  

We wensen onze schoolverlaters veel plezier bij het instuderen van de musical!   
 

Ook de citoperiode breekt weer aan. Op 28 juni genieten de kinderen van een extra dag vrij en gaan 

alle leerkrachten de toets resultaten verwerken en analyseren. Met elkaar wordt besproken welke 

vorderingen de leerlingen hebben gemaakt en wat zij nodig hebben in de periode na de 

zomervakantie.  

De leerkrachten gaan zich dan ook richten op het schrijven van de rapporten en het voeren van de 

gesprekken, waarover u later nog meer informatie zult ontvangen. 

 

Vorige week hebben alle ouders een bericht ontvangen met de beschrijving van onze 

schoolorganisatie in het komende schooljaar. In deze INFO treft u een wijziging op deze 

teamsamenstelling aan. De ouders van de betreffende klassen zijn inmiddels al geïnformeerd. Heeft 

u nog vragen of zijn er zaken die u wilt bespreken; de deur staat voor u open. Maak een afspraak, 

bel of mail gerust.  

We zijn heel blij met de respons op de kwaliteitsmeting, die uiteindelijk toch nog hoog was! Na het 

verwerken van de gegevens, bespreken wij de resultaten met de MR. Uiteraard zal er dan ook een 

bericht verspreid worden aan alle ouders met de resultaten. 

Dank u wel voor het invullen van de enquête. U draagt hiermee bij aan de verbetering van ons 

onderwijs. 

 
 Patricia Meyer 
  

 ICT berichten 
 
1 dag in de 2 weken werkt Debby als ICT-coördinator op de Flierefluiter. Naast dat ze collega’s helpt bij 
vragen en ze werkt aan de digitale ontwikkeling, geeft ze de kinderen ook ICT-les. Dit schooljaar is ze 
begonnen met het geven van ICT-lessen aan alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Helaas liep dit vanaf 
december niet geheel volgens planning door de Corona-beperkingen. Via deze weg willen we u op de 
hoogte brengen van de voortgang van het ICT-onderwijs op de Flierefluiter. 



 
De onderwerpen van de lessen voor dit schooljaar komen voort uit de criteria van de digitale geletterdheid 
en zijn onder te verdelen in: 

• ICT-basisvaardigheden 
Om te kunnen omgaan met tablets, computers en andere elektronische apparaten zijn ICT-
basisvaardigheden nodig. Met deze vaardigheden worden de basisvaardigheden bedoeld die nodig 
zijn om computers en andere apparaten te kunnen bedienen en dat je de werking ervan begrijpt. 
Maar het gaat er ook om dat je de mogelijkheden én beperkingen van technologie kent. 

• Informatievaardigheden 
Met goede informatievaardigheden kun je informatie uit (digitale) bronnen zoeken, vinden, 
beoordelen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid én deze informatie verwerken. Hierdoor kun je 
kritisch omgaan met alle (online) informatie die beschikbaar is. 

• Mediawijsheid 
Je bent mediawijs als je bewust en kritisch kunt omgaan met de digitale wereld waarin we leven. 
Hiervoor heb je kennis nodig over bijvoorbeeld je eigen mediagebruik en dat van anderen, de rol en 
doelen van media en hoe je participeert in sociale media.  

• Computational thinking 
Computational thinking is het creatief kunnen inzetten van computertechnologie om problemen op 
te lossen. Het gaat om het (her)formuleren van problemen zodat het mogelijk wordt om deze 
problemen met computers op te lossen. Programmeren is hier een onderdeel van.  

 
De onderbouw heeft al geleerd over de verschillen en overeenkomsten tussen digitale middelen van 
vroeger en nu. De middenbouw heeft geleerd over verbindingen over de hele wereld en bijvoorbeeld hoe 
de ene computer veilig contact kan leggen met een andere computer. De bovenbouw heeft leren 
programmeren met onder andere for loops , absolute en relatieve richtingen en als-dan relaties. 
 
Omdat juf Debby helaas niet zelf de lessen in de klassen mag geven (Corona-maatregelen/beperkte 
contacten in de klas), worden de lessen tot de zomervakantie overgenomen door de eigen leerkracht. En 
uiteraard is juf Debby altijd ‘stand-by’ voor problemen en obstakels… 
 
Daarnaast zijn er mooie, nieuwe digitale materialen aangeschaft. We zijn nu in het bezit van digitale 
microscopen, een camera speciaal voor kinderen (van alle leeftijden), robots die geprogrammeerd kunnen 
worden en een echte drone! Om deze materialen uiteindelijk optimaal in te kunnen zetten, wordt er nu 
hard gewerkt aan het maken van duidelijke handleidingen en passende opdrachtenkaarten zodat kinderen 
er ook zelfstandig mee aan de slag kunnen.  
 
Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een mooi en passend lesprogramma digitale 
vaardigheden voor volgend schooljaar. 
 

 Slaap kindje slaap 
 

Een goede nachtrust is belangrijk voor de gezondheid van kinderen. 

Voldoende slaap zorgt voor een goede groei en ontwikkeling. Slecht 

slapende kinderen zijn over het algemeen vaker ziek, drukker, hebben 

vaker overgewicht en kunnen zich minder goed concentreren. Wist u 

dat kinderen de grootste groep zijn in de samenleving met 

slaapproblemen? 

 

Tijdens een webinar bespreekt Masja Duyn-Dolleman, 

slaapoefentherapeut, waarom slaap zo belangrijk is. Verder geeft ze 

antwoord op de vragen: wat is normale slaap bij kinderen? Wanneer spreken we van slaapproblemen? 

Waarom zijn jong kinderen vroeg wakker en komen tieners maar met moeite hun bed uit? En daarnaast 

krijgt u tijdens de webinar allerlei tips. 

 

Slaap kindje slaap…Slaap lekker! is een webinar over het belang van goede slaap bij kinderen van 0 tot 12 

jaar. De bijeenkomst is voor ouders en verzorgers, professionals in het onderwijs, sportverenigingen, 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 



 

 

Datum: Dinsdag 8 juni 2021 19.30- 20.30 

POH organiseert in het kader van de week voor de gezonde jeugd, in samenwerking met JOGG- Medemblik 

de webinar: SLAAP KINDJE SLAAP 

https://jogg-medemblik.nl 

Geïnteresseerd? Meld je aan via https://www.praktijkoefentherapiehoorn.nl/contact/ 

 

 Inschrijving 1-ouderweekend 2021 
 

Stichting Netwerk organiseert een heerlijk weekend naar Texel voor alleenstaande ouders met 

kinderen. Lekker genieten van een heerlijk weekend op het eiland in een groepsaccommodatie. Naast 

ontspanning in de natuur en lekker eten worden er volop spelletjes gespeeld en leuke activiteiten 

ondernomen. In dit weekend brengen we ouders met elkaar in verbinding en vaak ontstaan er nieuwe 

vriendschappen. 

 

Stichting Netwerk organiseert het Ouder en kind weekend alweer voor de 16e keer. Het weekend is 

bedoeld voor Hoornse vaders en moeders die hun kind(eren) alleen opvoeden.  

Het verblijf is in een prachtige omgeving met bos, strand, duinen en zee. De sociaal werkers van de stichting 

bedenken elk jaar een gevarieerd programma.  

Er wordt natuurlijk ook tijd vrij gemaakt om iets leuks met het eigen gezin te doen. 

Dit jaar is het weekend 24, 25 en 26 september 2021. Kosten bedragen € 65,00 per gezin, betalen met de 

cultuurstrippenkaart is ook mogelijk. Gezinnen kunnen zich vanaf 29 mei aanmelden via Sociaal werker 

Stefanie Strijker via s.strijker@netwerkhoorn.nl ook voor vragen kunt u hier terecht.  

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Er is plaats voor zo'n 30 Hoornse gezinnen.  

 

    MR enquête    
 
De MR is heel blij met de respons van de ouders op de onlangs gehouden enquête. Aandachtspunten zijn de 
matige bekendheid van de MR; waar de informatie is te vinden; wie de leden/vertegenwoordigers zijn en 
hoe ouders de MR kunnen bereiken. Daar wil de MR graag wat aan doen! 
Maandag 31 mei heeft de MR vergaderd via teams. U kunt de besproken punten en besluiten teruglezen in 
de notulen die geplaatst worden op de website van de Flierefluiter. Daar kunt u ook zien welke leerkrachten 
en ouders lid zijn van de MR. Lijkt het u interessant een MR-vergadering bij te wonen, dan is dat mogelijk. 
Stuur dan een mail naar onze voorzitter Jan van Assema jan@janvanassema.nl. Ook kunt u via de mail 
punten aangeven waarvan u graag ziet dat daar over gesproken en/of nagedacht wordt in de MR.  
Wij horen graag van u! 
 

  Musical groep 8 
 

De afscheidsmusical van groep 8 zit er aan te komen! Jazeker, ze gaan over een aantal weken toch écht de 

basisschool verlaten. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is hoe de afscheidsavond georganiseerd kan 

worden, zijn we al druk aan het oefenen. Er is een musical uitgezocht, de rollen zijn verdeeld en de 

afgelopen weken wordt er (ook thuis) al uitgebreid geoefend om de teksten uit het hoofd te leren. 

 

Het is heel mooi om te zien hoe de kinderen zich inleven in hun rol, elkaar tips en tops geven en elkaar 

aanmoedigen. Er wordt uit volle borst meegezongen met de liedjes, waarbij sommigen uit hun comfortzone 

durven te stappen. Deze hechte groep 8 werkt aan een waardevol afscheid met een mooie musical!  

Ouders van groep 8 ontvangen binnenkort een uitnodiging met informatie over de afscheidsavond op 

vrijdag 2 juli. 
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  Hoera! Groep 7 en 8 geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen! 
 

De afgelopen tijd zijn de groepen 7 en 8 aan de slag gegaan met de 

lessen verkeer. In de klas is er veel geoefend en ook thuis is er erg 

serieus geleerd voor het theorie-examen. Het examen is onlangs 

afgenomen en alle leerlingen van groep 7 en 8 zijn daarvoor geslaagd. 

Gefeliciteerd! Wij zijn enorm trots op onze leerlingen dat ze het zo 

goed gedaan hebben. Normaal gesproken rest dan alleen nog het 

praktijkexamen, maar door de huidige corona-omstandigheden is er 

door de gemeente besloten het fietsexamen dit jaar af te lassen. Wél 

zijn alle fietsen gecontroleerd. De keuring vond plaats op maandag 31 mei door een echte politieagent. Op 

wat kleine mankementjes na zijn ook de fietsen volledig goed bevonden en kunnen onze Flierefluiters veilig 

de weg op! 

 

 Formatie ontwikkelingen 
 
Vorige week bent u middels een brief die via Social Schools is verspreid 
geïnformeerd over de team- en klassenindeling voor het volgende 
schooljaar.  
Dat er nog zaken zouden veranderen, ondanks dat we zorgvuldig te werk 
zijn gegaan en dachten dat de formatie vaststond, daar werden ook wij 
door verrast. In dit geval betreft het de teamindeling.  
Juf Marjolein heeft, na 13 jaar met grote inzet op onze school te hebben 
gewerkt, aangegeven dat het voor haar tijd is haar vleugels uitslaan. 
Ze is toe aan een nieuwe uitdaging op een andere school en zal ons aan het einde van het schooljaar 
daarom verlaten. We gunnen juf Marjolein deze nieuwe uitdaging van harte. We blikken terug op een lange 
en fijne samenwerking waarin zij onze school verrijkt heeft met haar kennis. Marjolein heeft vele 
bovenbouw kinderen door de laatste drie jaar van hun schoolcarrière geloodst. Velen kinderen en ouders 
hebben mooie herinnering aan de tijd met juf marjolein. En dat geldt natuurlijk ook voor  het team van de 
Flierefluiter. We zullen dan ook zeker nog stilstaan bij het vertrek van Marjolein en op gepaste wijze 
afscheid van haar nemen. We wensen Marjolein alvast heel veel succes in haar nieuwe baan en veel 
werkplezier! 
Op Meesterbaan plaatsen wij ondertussen een vacature voor de opvolging van juf Marjolein. Een beetje 
hulp kan geen kwaad, dus deelt u de advertentie gerust. Of laat het ons weten indien u een goede 
kandidaat weet. 
 
Ander formatie-nieuws betreft juf Greet. Deze week heeft zij voorzichtig een begin gemaakt aan haar 

terugkeer op school, na haar ziekteverlof. Zij zal 3 uur per week op school aanwezig zijn en ondersteunende 

taken verrichten. De kinderen (maar het hele Flierefluiter-team natuurlijk ook) waren dolblij haar weer het 

plein op te zien komen. Welkom terug juf Greet! 

Schoolfruit 
 
Vele weken hebben we weer gesmuld van groente en fruit versnaperingen. Deze 
week is de laatste zending bezorgd en vanaf volgende week dient iedereen op alle 
dagen weer de eigen gezonde tussendoortjes mee te nemen.  
We danken de firma Drogenbroek's Fruit B.V, voor de heerlijke porties groenten en 
fruit die wij wekelijks van hen ontvingen. 
Hopelijk vallen we ook volgend schooljaar weer in de prijzen en kunnen we weer 
smullen van al het lekkers! 
 

 Sportzaken 
 
Op woensdag 23 juni zal er een sportdag worden georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. Deze sportdag is 
geheel "corona proof”, omdat de kinderen met hun eigen groep de gehele dag bij elkaar blijven en we de 
groepen niet zullen mixen. De sportdag zal worden gehouden in en rondom sporthal de Opgang. Er zullen 



verschillende clinics worden aangeboden en de groepsleerkracht zal hierbij de eigen groep begeleiden. 
Natuurlijk gaan we er ondanks alle maatregelen weer een geweldige dag van te maken, met daarbij ook iets 
lekkers te eten en te drinken. Hoe de dag er precies uit komt te zien zult u later horen, maar dan kunt u deze 
datum alvast in de agenda zetten! 
 

    Agenda  
 

 t/m 4 juni Afronding CITO toetsen 

Woensdag 23 juni Sportdag groep 3 t/m 8 

 24 of 25 juni Vossenjacht (onder voorbehoud) 

Maandag 28 juni Studiedag team, school gehele dag gesloten 

 v.a. 29 juni Rapportgesprekken 

Vrijdag 2 juli Afscheid groep 8 (Musical) 

Maandag 5 juli Wisseldag 

Dinsdag 6 juli Afscheid groep 2, groep 1 is vanaf 12.00 uur vrij 

Woensdag 7 juli Afscheid groep 5 

Donderdag 8 juli Laatste schooldag 

 9 juli t/m 22 

augustus 

Zomervakantie  

 

 


