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Beste ouders/verzorgers,
Het was voor iedereen best spannend om na de vakantie weer op school
te starten. Na de eerste twee schooldagen kunnen we vaststellen dat de
start boven verwachting goed verloopt. Het is goed en fijn om de
schooldagen weer zoveel mogelijk als vanouds te laten verlopen,
hoewel de aanwezigheid van ouders in de school wel gemist wordt...
Ook in de klas is het nog even wennen aan een nieuw lokaal of de
nieuwe juf. Sommige juffen zijn van plek gewisseld en we hebben er nieuwe
medewerkers bij. We zagen onze groep 3 leerlingen heel voorzichtig de school en hun nieuwe
omgeving verkennen. Gelukkig zien we aan de oudsten in de groep dat zij de nieuwkomers goed
helpen en wegwijs maken. Zo gaat dat op een Montessorischool!
Ook zagen we dat de kinderen de zomervakantie goed gebruikt hebben om een heel stuk groter te
groeien… We keken onze ogen uit. Maar ook onze oren zijn goed aan het werk gezet. Zoveel
enthousiaste verhalen over vakanties, uitstapjes, tanden eruit, tenen gestoten en behaalde
diploma’s. Kortom: het is fijn de kinderen weer in school te hebben!
Volgende weken wordt er ook een informatie avond verzorgd voor de ouders van groep 3-4, 5-6 en
7-8. De ouders komen dan van alles te weten over de invulling van het schooljaar, de organisatie en
de groep en natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. De leerkracht van uw kind zal via Social Schools
de intekenlijst voor u klaarzetten.
Vanwege de nog geldende maatregelen kan er één ouder per kind aanwezig zijn. Is dit lastig
vanwege de gezinssituatie? Laat het ons dan even weten en we vinden met elkaar een oplossing.
Heeft u een vraag over de school in het algemeen dan kunt u zich tot mij richten.
Aanwezig zijn betekent echter niet dat ik te allen tijde beschikbaar ben. Regelmatig neem ik deel
aan een interne of externe bespreking of ben ik anderszins niet beschikbaar. Maak bij voorkeur een
afspraak per mail. Graag tot ziens!
Patricia Meyer

Schoolfotograaf
Aanstaande vrijdag gaan al onze kinderen op de foto. Er worden
portretfoto’s, groepsfoto’s, een groep 8 foto en een foto met broertje/zusje
gemaakt (broertjes/zusjes die al op school of in de peutergroep zitten)
Dit jaar worden de foto’s gemaakt door Sanne Schoolfotografie.
Ook onze peuters gaan met elkaar op de foto.
Na de fotoshoot ontvangt u via school een inlogkaart. U ontvangt
1 inlogkaart per kind. Bestellingen plaatst u via de website
www.sannesschoolfotografie.nl. en met de verstrekte inlog gegevens.

Luizencontrole
We hebben op onze school een clubje ouders die alle kinderen op de Flierefluiter
regelmatig controleert op hoofdluis: de Kriebelbrigade/ Luizenpluisbrigade. Door
het besluit deze eerste weken nog geen ouders in de school toe te laten, kan er
tijdelijk even niet gecontroleerd worden. Dat is bijzonder jammer, want door
regelmatige controle voorkomen wij dat onze school geteisterd wordt door een
hoofdluizenplaag!
We willen u vriendelijke vragen de luizencontrole thuis regelmatig bij uw kinderen
te doen. Het is een karweitje dat vrij gemakkelijk uit te voeren en niet tijdrovend
is. Doe het regelmatig, zodat u ook thuis niet voor onaangename verrassingen
komt te staan, als blijkt dat uw complete gezin besmet is! Voor meer informatie
over hoofdluis, de controle en de bestrijding ervan kunt u de volgende website
raadplegen: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoedenopgroeien/opgroeiend-kind/hoofdluis.aspx
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Beeldgebruik en toestemming
Bij de invoering van de AVG zijn er door alle organisaties stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de
privacy van gerelateerde personen goed bewaakt wordt. In het kader hiervan heeft iedere school
bijvoorbeeld de plicht haar ouders om toestemming te vragen voor het publiceren van beeldmateriaal. In
het recente verleden hebben de meeste ouders hiervoor een formulier voor ondertekend.
Tegenwoordig kunnen we het sneller en eenvoudiger regelen door onze ouders zélf te laten bepalen hoe en
wanneer er beeldmateriaal van hun kinderen mag worden gedeeld. Dit kunnen ouders zélf regelen in Social
Schools. U kunt op verschillende onderdelen aangeven waar u toestemming voor geeft. Uiteraard kunt u uw
instellingen hiervoor op elk gewenst moment wijzigen.
Wij hebben gemerkt dat het bijhouden van de instellingen bemoeilijkt wordt doordat lang niet alle ouders
hun wensen hebben gemeld. Ook blijkt in de praktijk dat het tot lastige situaties leidt wanneer kinderen
voor een foto moment moeten worden geïsoleerd. daarom zijn we terughoudend geworden in het delen
van foto en filmmateriaal.
Soms, zoals in deze eerste weken, wijken we daarvan af. U helpt ons enorm door in Social Schools aan te
geven waar u wél of juist geen toestemming voor geeft
Leerkrachten kunnen voor het overgaan tot publicatie Social Schools raadplegen hoe de voorkeuren voor
leerlingen geregistreerd staan.
We willen u vriendelijk vragen uw voorkeuren z.s.m. in Social Schools aan te geven.
Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u de website van Social Schools raadplegen, even een collega ouder
vragen of natuurlijk de leerkracht van uw kind. Succes en bedankt alvast!

Ouderhulp gevraagd
Bij de start van een nieuw schooljaar zijn er altijd taken die vrij zijn gekomen door het vertrek van ouders
(van onze schoolverlaters).
Nog niet alle ouder schooltaken kunnen op dit moment gecontinueerd worden vanwege de nog geldende
Corona-beperkingen. Sommige oudercommissies kunnen wél al van start.
De Ouderraad is op zoek naar versterking van het team. De Ouderraad houdt zich bezig met het
voorbereiden van en ondersteunen bij allerlei activiteiten op school.
Denk daarbij aan de vieringen als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst, maar ook andere zaken als het
Paasontbijt, de schoolfotograaf, de sport evenementen en de jaarafsluiting.
De Ouderraad komt een aantal keer bijeen voor een vergadering. Het is een gezellig en betrokken groepje
ouders. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten of deelnemen in de Ouderraad? Geef dit dan door aan
de leerkracht van uw kind of mail naar directie@montessori-deflierefluiter.nl
Vorig schooljaar heeft de Tuincommissie een aantal mooie moestuintjes aangelegd.
Graag zouden we ook dit jaar weer een succes willen maken van de schooltuintjes.

Er zijn op dit moment geen vrijwilligers in de tuincommissie, dus zijn we op zoek naar een enthousiaste
ouder, opa of oma die de tuincommissie wil vormen.
Mocht u dit leuk vinden of weet u iemand die dit leuk vindt, dan kunt u dit aangeven via een mailtje naar juf
Sylvia (s.pesch@montessori-deflierefluiter.nl)
Namens de tuincommissie en alle Flierefluiter-kinderen alvast bedankt!

Extra buitenspel moment groep 3
Tot aan de herfstvakantie plannen we voor de kinderen uit groep
3 op dinsdag en donderdag, een extra buitenspel moment in. Dit
doen we om tegemoet te komen aan de grote
bewegingsbehoefte die kinderen van deze leeftijd nog hebben. De
groep 3-ers van de Kolibries gaan samen met de kleuters van de
Flamingo’s naar buiten. Juf Liesbeth of juf Linda begeleidt de
kinderen uit groep 3 tijdens dit extra buitenspel moment.

Dringend opslagruimte gezocht
Als gevolg van onze interne verhuizingen en het samenvoegen van klassen is er een aantal materialen dat
wij tijdens het huidige schooljaar niet zullen gebruiken, maar waar we ook geen afscheid van willen nemen.
Voor deze materialen zijn we op zoek naar een droge opslagruimte. Heeft of weet u een ruimte waar
gedurende het huidige schooljaar wat spullen kunnen worden opgeslagen? We horen het heel graag.
We zijn bereid eventueel een kleine vergoeding te betalen.

Inhoudelijk jaarverslag 2020-2021
Als bijlage bij deze INFO ontvangt u het inhoudelijk jaarverslag over het schooljaar 2020-2021. Het financiële
gedeelte met een overzicht van in- en uitgaven van uw Vrijwillige Ouderbijdrage mist u hierin nog. Op dit
moment zijn we de balans aan het opmaken. Zodra het overzicht klaar en goedgekeurd is door de MR, zult u
deze ontvangen.

Kennismakingsdagen (KMD) Kaketoes
Onze Kaketoes (groep 7 en 8) gaan binnenkort op reis. Tijdens een driedaags evenement zullen zij kennis
maken met elkaar, met de leerkrachten en met alles wat hoort bij groepsvorming in de bovenbouw.
De accommodatie is gereserveerd en het programma ligt klaar! We zijn er (bijna) klaar voor!
Alle Kaketoes-ouders ontvangen binnenkort informatie over de KMD. Omdat er behoorlijk wat kosten zijn
verbonden aan dit evenement, zullen we als vanouds een bijdrage vragen aan de ouders van alle
deelnemers. Een verzoek tot betaling ontvangen de ouders van de Kaketoes via Social Schools.

Aangepaste quarantaine regels
In ons bericht van vorige week heeft u kunnen lezen dat, in afwachting van de verschijning van de nieuwe
protocollen, de veiligheidsvoorschriften gelijk zijn aan die van vóór de zomervakantie.
Een directe wijziging in dit beleid is dat beschermde personen (gevaccineerd of door het doormaken van
Covid-19 korter dan 6 maanden) geen quarantaine verplichting hebben na contact met een besmet
persoon. Omdat niet immune personen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon een
quarantaine advies krijgen, betekent het dat nog steeds bij 1 positief geteste leerling, vrijwel de hele klas
een quarantaine en test advies krijgt.
De GGD is betrokken bij het bron- en contactonderzoek dat wordt gestart zodra een leerling besmet blijkt te
zijn. Kinderen die immuun zijn, zijn doorgaans bij de GGD bekend. De GGD werkt met ons samen om goed
te handelen bij een geval van besmetting en de daarop volgende quarantaine periode.
In de bijlage bij deze INFO vindt u de beslisboom die is aangepast.

Vakantie en andere vrije dagen
Voor de zekerheid plaatsen we in deze INFO het geldende vakantierooster op herhaling.
Herfstvakantie

18 oktober 2021

t/m

22 oktober 2021

27 december 2021

t/m

7 januari 2022

21 februari 2022

t/m

25 februari 2022

15 april 2022

t/m

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

t/m

6 mei 2022

Koningsdag

in meivakantie
26 mei 2022

t/m

27 mei 2022

Pinksteren

5 juni 2022

t/m

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli 2022

t/m

26 augustus 2022

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen

Hemelvaartsdag

Algemene schooltijden:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 tm 8

ma, di, do en vr
ma, di, do en vr
wo
ma, di, do en vr
wo

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 11.30 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.30 uur

De data voor de studiedagen (gehele dag):
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 25 oktober 2021
Ma. 6 december 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Ma. 20 juni 2022
Di. 12 juli 2022 (alleen groep 1)
Vr. 15 juli 2022
Overige vrije middagen (v.a. 12.00 uur):
Vrijdagmiddag 3 december 2021
Vrijdagmiddag 24 december 2021
Extra vrije dagen groep 8
I.v.m. het afscheid op vrijdag 8 juli, is
groep 8 ná 8 juli vrij.

Neemt u de data over in uw agenda? We hopen dat u met de juiste informatie over de vakanties en overige
vrije dagen uw vakantieplannen hierop wilt afstemmen. Verlof buiten de vastgestelde vakanties wordt
slechts zeer beperkt en volgens vastgestelde regels toegekend na een aanvraag bij de directie. Als school
zijn we verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoorn indien er sprake is
van ongeoorloofd verzuim.
De regelgeving voor verlof buiten de schoolvakantie treft u bijgaand als bijlage aan.

Agenda
Vrijdag

27 augustus

Schoolfotograaf

v.a.
maandag

30 augustus

Info-avond (aanmelding via Social Schools)

Maandag

30 augustus

MR vergadering (startvergadering voor MR-leden)

8, 9 en 10 sept

Kennismakingsdagen Kaketoes

Wij Lida en Jan Kooijman uit Zwaag zijn sinds februari 2021 opnieuw begonnen met onze
goede doelen actie; namelijk de Jan & Lida Gratis Fietsjes Actie Voor MINIMA.
Wij willen graag dat zowel KINDEREN als VOLWASSENEN een fiets ter beschikking hebben,
omdat ze anders buitengesloten worden en dat willen we voorkomen.
Iedereen kan, door wat voor omstandigheden ook, in (financiële) problemen raken door ziekte
of verlies van werk of scheiding. Wij weten er zelf alles van, maar bij ons is het goed gekomen
door de HULP die je krijgt (maar je moet er zelf ook wat voor doen…)
Omdat we weten hoe het is zijn kinderen en volwassenen gaan helpen met een Tweedehands
Gratis Fiets.
Als jullie iemand weten of zelf in zo een situatie zitten en GEEN
FIETS kunnen betalen, geef dan jezelf op of iemand die je kent.
Vermeld naam en leeftijd en niet vergeten de LENGTE
We hopen jullie te kunnen helpen vanuit onze mooie werkruimte op
De Dampten 16 bij Lifebuilders van Geert en Mariette Oosterhuis.
Groeten van Lida en Jan Kooijman en ons team met Ralf Desmit en
Ton Cillekens en Jack en Henk
www.fietsjesvoorminima.nl

