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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is zover; de zomervakantie staat voor de deur. 
Na een stel bijzonder drukke maar ook geslaagde laatste schoolweken, lopen de kinderen met volle 
schriftjes, plantjes, gymkleding en hopelijk ook blije toetjes morgen voor de laatste keer in dit 
schooljaar de schooldeur uit. 
Het was wederom een intensief jaar. Een jaar waarin we vooral gezocht hebben naar wat wél kon, 
en waar we veel begrip, waardering en flexibiliteit van ouders hebben ontvangen. Bovenal hebben 
we op een hele fijne manier met al onze leerlingen samengewerkt. Onze leerlingen hebben zich 
dapper, flexibel en positief getoond. De schoolsluitingen en de heropeningen hebben heel duidelijk 
gemaakt wat wij als basisschool voor onze leerlingen betekenen. We hebben gemerkt er als school  
zeker toe te doen. En dat is wederzijds! Want een jaar afsluiten is voor een leerkracht ook altijd een 
te nemen hobbel. Kinderen stromen door of nemen afscheid. Leerkrachten hechten zich aan hun 
kinderen.  
Het team werkt nog een weekje door maar dan is het voor iedereen tijd om uit te rusten en op te 
laden voor het komende jaar. 
Ik wil u nogmaals heel erg bedanken voor alles wat u gedaan heeft om samen met ons dit 
schooljaar te laten zijn wat het is geworden. Alle ouders hebben daarom een kleine attentie 
ontvangen. De grootte staat niet in verhouding met onze dankbaarheid maar de boodschap is; 
graag tot volgend schooljaar!! 
 
 Patricia Meyer 
 

 Geslaagde jaarafsluiting  
 
We zijn deze laatste schoolweek gestart met een goed verlopen 
wissel(maan)dag. Ale kinderen zaten keurig op hun nieuwe plekje en 
maakten kennis met hun klasgenootjes en voor sommigen ook met 
een nieuwe juf. 
Dat was spannend, maar vooral heel leuk en gezellig. 
Gisteren (dinsdag) was het voor onze leerlingen uit groep 1 tot en met 
7 zeker ook een feestelijke dag. Alle groepen namen deel aan een 
creatieve en uitdagende workshop. Tussendoor werd er getrakteerd  
op gezonde lekkernijen. ‘s Middags werden er in de klassen leuke 
spelletjes gespeeld. In de bovenbouw blikten de leerlingen, middels 
het geven van complimenten aan elkaar, terug op het afgelopen jaar. 
Er werd stil gestaan bij het vertrek van een van onze leerlingen die 
verhuist en van de leerlingen die volgend jaar in een andere klas zitten. 
 
 



Tot grote vreugde van onze groep 2 leerlingen was juf Liesbeth ook op 
school om dit afscheid mee te vieren.  
Juf Sylvia, Saskia en Barbara hebben haar natuurlijk op geweldige wijze 
vervangen, maar we zijn allemaal heel blij dat juf Liesbeth na de 
vakantie weer terug komt! 
Aan het einde van de dag werden alle kinderen getrakteerd op een 
heerlijk Italiaanse ijsje van ijssalon Schepsels. Voor onze Flamingo’s is 
de zomervakantie daarmee begonnen. 
De overige groepen hebben morgen nog één schooldag te gaan. Na het 
opruimen van de klaslokalen (wilt u nog denken aan het meegeven van 
een extra tas voor alles dat mee naar huis genomen wordt), zullen ook 
dan nog wat gezellige activiteiten worden georganiseerd. En dan is het 
ook voor onze groep 3 tot en met 7 leerlingen zover;  

de zomervakantie kan beginnen! 
 
Namens het hele team wens ik alle kinderen en hun ouders een hele fijne zomervakantie toe. 
In de laatste vakantieweek kunt u weer een bericht van ons ontvangen. We zullen u dan laten weten welke 
maatregelen er dan nog (of weer) van kracht zijn m.b.t. de RIVM Corona-maatregelen en wat de gevolgen 
daarvan zijn voor onze schoolorganisatie. 
Uiteraard ontvangt u dan ook andere informatie die van belang is voor een vlotte opstart van het nieuwe 
schooljaar. 
 

 Formatie ontwikkelingen 
 

Deze week nemen we afscheid van juf Jobina, Ilse, Marjolein, 

Myrthe en Greet. 

Gisteren tijdens de jaarafsluiting hebben de Kolibries en 

Pimpelmezen juf Myrthe, Ilse, Marjolein en Greet  

‘uitgezwaaid’. De juffen trakteerden en er is uitgebreid 

gesproken over hun vertrek. Er kwamen mooie vragen van de 

kinderen. De juffen zijn overladen met lieve woorden, 

kaartjes en cadeautjes. Hartelijk dank aan alle ouders die zo 

attent zijn geweest om aandacht aan het vertrek van deze 

fijne collega’s te besteden. 

Er was door de kinderen voor iedere juf een prachtig vriendschaps-herinneringsboek samengesteld. Voor juf 

Marjolein hadden de Kaketoes ook een bijdrage geleverd. Aanstaande vrijdag neemt het team afscheid van 

de collega’s. 

We weten; dit einde is ook weer het begin van iets nieuws. Maar voor dit begin is aangebroken, moeten er 

toch wat traantjes worden weggeslikt. 

 

Het ontzettende fijne van de start na de zomervakantie is dat juf Liesbeth gedeeltelijk weer aan het werk zal 

gaan. Zij zal worden ondersteund en voorlopig ook deels vervangen worden door Linda Bos. 

Linda is voor vele kinderen en ouders al een bekend gezicht, want vorig schooljaar was zij ook bij ons 

werkzaam. Ze zal samen met juf Manuela ook de Kolibries gaan begeleiden. 

We zijn blij dat juf Linda ons komt versterken. Uiteraard zijn de ouders van betreffende klassen eerder al 

geïnformeerd over deze ontwikkeling. 

 

We zijn er ook in geslaagd een hele goede én vertrouwde juf te vinden voor in groep 7-8, de Kaketoes,  

naast juf Saskia en Debby om daar ondersteuning te bieden; juf Sylvia. 

Sylvia verzorgt al jaren bij ons op school de lessen bewegingsonderwijs. Het plezier dat zij heeft in het 

werken met een groep wilde zij uitbreiden. Juf Sylvia is geslaagd voor alle toelatingsexamens voor de IPABO 

en start met de zij-instroom opleiding. Het waren pittige weken voor Sylvia; invallen in de onderbouw, op 

twee scholen gymlessen verzorgen, haar taken als beweegmanager en dan ook nog diverse andere taken 

zoals de Medezeggenschapsraad. Maar ze heeft zich bewezen als een veelzijdige en ijverige Topper. 

 



 

Sylvia blijft de Flierefluiters gymlessen geven en zal op dinsdag en donderdag ook als leerkracht voor de klas 

staan. We waren al super blij met juf Sylvia als vakleerkracht en prijzen ons rijk met nog meer Sylvia erbij! 

 

Nog een aanwinst voor de school: Isa Onderwater. 

Isa zal in groep 5-6, de Pimpelmezen,  als onderwijsassistent aan de slag gaan op donderdag en vrijdag. 

Hieronder stelt zij zich zelf vast aan u voor. 

 

  

 Grote tevredenheid blijkt uit het kwaliteitsonderzoek 
 

Toegegeven; het was een lange lijst en met al die vragen hebben we véél van onze ouders gevraagd. Toch 
heeft 58% van de ouders de tijd en moeite genomen de vragen te beantwoorden. Waarvoor onze dank! 
Zowel uit de ouder- als de leerling- en de medewerkersmeting bleek grote tevredenheid. 
We zijn er trots op dat 84% van de ouders aangeeft opnieuw voor onze school te zullen kiezen. 
Onze leerlingen voelen zich goed en veilig bij ons op school. Ze gaan met plezier naar school, vinden het fijn 
in de klas en zijn uitermate tevreden over het contact met de leerkrachten en andere medewerkers. 
De reacties van onze leerlingen waren hartverwarmend en laten ons ook zien dat ook onze aandacht voor 
het opvoeden tot mondige burgers effect heeft. 
 

Onderstaand wat van deze reacties: 

• dit is vooral over juf XXX over de andere juffen weet ik niet veel, ik heb haar heel lang als juf dat vind 
ik wel leuk maar soms ook een beetje IRRITANT juf kan goed met mij praten als ik ergens mee zit en 
het is fijn dat juf snel ziet dat ik niet mezelf ben om een lang verhaal kort te maken goeie juf dank u 
wel juf XXX vriendelijke groet van mij 

 

• JUF ALS JE DIT ZIET JE BENT DE BESTE JUF VOOR ALTIJD!! 
 

• mijn juf is best lief maar soms speelt ze politie 
 

• Dat ze het goed doen en dat ze duidelijk instructie en helpt als je haar hulp nodig heb en je krijgt 
leuke opdrachten. En alle juffen doen aardig tegen alle kinderen. 

 

• 4 sterren de school kan hier niet veel aan doen maar ik leer snel dat is soms lastig voor mij ik moet 
namelijk soms bij de rekenles zijn en dan ben ik geïrriteerd als ik iets makkelijk vind waar andere 
kinderen langer over doen de school is fijn voor kinderen met problemen deze school is zeker een 
aanrader voor alle kinderen die nog een goeie, leuke, handige, super, topschool willen want dat is 
het namelijk 4 sterren voor de montessori school de flierefluiter vriendelijke groet van mij 

 

• 97% goed!  
 

• dat het veilig is op school en dat je goeie lessen van de vreedzame school krijgt en ik vind dat dit de 
fijnste school is en dat ik niet weg wil naar de hoge school of naar een andere. 

 
 
 

Mijn naam is Isa Onderwater, ik ben 21 jaar oud en ik woon in 
Hoogwoud. Volgend schooljaar kom ik op de Flierefluiter 
werken als onderwijsassistent. Ik heb veel zin om volgend jaar 
te komen. Ik word gezien als een enthousiast persoon en dit wil 
ik graag aan de kinderen overdragen. Ook wil ik graag de 
kinderen helpen zich verder te ontwikkelen op een positieve 
manier.  
Ik volg daarnaast nog een opleiding tot leraar ondersteuner. 
Deze opleiding rond ik volgend jaar ook af op de Flierefluiter.   
 
Ik heb erg veel zin in volgend schooljaar. 
Tot dan!  
 



 
In de bijlage bij deze INFO vindt u een samenvatting van de resultaten van de ouder- en leerlingmeting.  
Op de poster staat ook een opsomming van de actiepunten.  
Leeswijzer; aan de linkerkant van het document leest u een beknopte analyse en eronder het percentage 
ouders en leerlingen dat de meting heeft ingevuld. U kunt per onderdeel zien hoe wij hebben gescoord. 
Zichtbaar is dat we vooral groen (ruim voldoende) en blauw (uitstekend) hebben gescoord.  
Rechts van het document staan de (grootste) actiepunten opgesomd. 
De resultaten zijn besproken met de MR. Na de zomervakantie zal het toezicht houdend bestuur nog met 
beide schoolleiders in gesprek gaan over het onderzoek.   
De notulen van alle MR vergaderingen kunt u vinden op onze website. 
Wilt u breder geïnformeerd worden over de resultaten? Ik hoop dat u inmiddels weet dat u van harte 
welkom bent.  
 

    Inhoudelijk jaarverslag 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het inhoudelijk jaarverslag over het seizoen 2020-2021. 
We verwachten hem volgende week naar u te kunnen sturen. U kunt hierin teruglezen over alle innovaties 
en resultaten van het afgelopen schooljaar. 
Er is dit schooljaar heel hard gewerkt en veel bereikt. Ondanks alle beperkende maatregelen en de lange 
lockdown hebben wij onze kwaliteit ook dit jaar weer verbeterd. Dit wordt ook bevestigd door de resultaten 
van de twee jaarlijkse ouder, - leerling en medewerkers meting. 
In het inhoudelijk verslag leest u aan welke onderwerpen wij hebben gewerkt en informeren wij u over onze 
ontwikkelplannen van het komende schooljaar. 
Een financiële verantwoording volgt in het nieuwe schooljaar. Bij het verspreiden van deze INFO zijn nog 
niet alle cijfers verzameld en verwerkt. 
 

    Schoolgids, jaarboekje en activiteitenrooster 2021-2022 
 

Het Jaarboekje; in het jaarboekje staat kort een aantal belangrijke schoolzaken en -gegevens vermeld. 

We beschrijven de dagelijkse gang van zaken op school, u vindt er de benodigde mailadressen, de indeling 

van het team en andere belangrijke organisatorische onderwerpen. 

Denkt u er bij het doornemen van het jaarboekje aan dat de beschrijving gericht is op een organisatie 

zonder beperkende Corona maatregelen. 

Het jaarboekje treft u als bijlage bij deze INFO aan. 

 

De schoolgids; in de schoolgids staat ons onderwijsaanbod, het concept en alle reglementen die van belang 

zijn uitgebreid beschreven. Deze is inmiddels gereviseerd en door de MR goedgekeurd. Binnenkort zal de 

schoolgids op de website van de school gepubliceerd worden.  

 

Wilt u breder geïnformeerd worden over onze organisatie, beleidskeuzes en onderwijsaanbod, dan verwijs 

ik u naar deze schoolgids.  

 

Het activiteitenrooster; tenslotte wordt u in de eerste periode na de zomervakantie ook het 

activiteitenrooster voor het schooljaar 2021-2022 toegestuurd. Hierin zijn alle schoolactiviteiten (voor 

zover nu bekend) opgenomen. Houdt u er rekening mee dat dit activiteitenrooster een levend instrument 

is, waarbij wijzigingen en aanvullingen mogelijk zijn. We houden u hier via Social Schools en de INFO zoveel 

mogelijk van op de hoogte. 

Voor het vastgestelde vakantie rooster verwijs ik u naar de eerder verschenen INFO’s. 

 

     Vakantie leesplezier    
 

Er is dit jaar geen VakantieBieb. Als alternatief heeft de Bibliotheek een andere actie: Tijdens de zomeractie 
van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis 
online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van de 
bieb. https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 
augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken 
lezen. Er is keuze uit duizenden boeken. Lekker blijven lezen hoor! 



 

 MR ontwikkelingen 
 

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). 

In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. 

Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee 

over beslissingen van de school. Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om soms instemming 

of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De 

MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school. De MR 

speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen 

discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.  

Nog meer informatie over onze MR kunt u via de website van onze school opzoeken;  

www.montessori-deflierefluiter.nl  

 

Direct na de zomervakantie zullen er verkiezingen plaatsvinden, omdat er vanuit het MR reglement een plek 

in de oudergeleding vacant komt. Heeft u interesse, dan kunt u zich nú al kandidaat stellen door een mailtje 

te sturen naar de voorzitter van de MR: Jan van Assema (jan@janvanassema.nl) 

 

    Agenda  
 

Donderdag 8 juli Laatste schooldag op de Flierefluiter 

Vrijdag 9 juli GEEN school meer, alle kinderen zomervakantie 

Maandag 23 augustus 1e schooldag ná de zomervakantie 

 

 

http://www.montessori-deflierefluiter.nl/
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