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Beste ouders/verzorgers, 
 
Helaas, de schoolsluiting blijft ook de komende weken nog van kracht. 
We missen elkaar, maar zijn wel tevreden over het verloop van het onderwijs op afstand tot nu toe. 
Natuurlijk zouden we alle Flierefluiter-kinderen liever op school verwelkomen, maar ondertussen is 
het fijn om tóch alle kinderen online te zien, te spreken en om onderwijs te kunnen blijven bieden. 
We krijgen ook deze keer weer veel lieve en leuke berichten van ouders en kinderen.  
Dat sterkt ons en maakt ons blij! Blijft het vooral doen. 
U  ontvangt van ons één keer per week op vrijdag een vlog over het reilen en zeilen op school en er 
is veel contact tussen ouders en/of kinderen en leerkrachten. 
In deze INFo leest u meer over de voortdurende schoolsluiting en de noodopvang die we kunnen 
bieden. 
 
Ik wens u heel veel sterkte de komende weken, maar ook veel plezier samen met uw kind(eren) 
thuis. Probeer eraan te denken dat het soms nodig is het schoolwerk even op zij te zetten om samen 
te ontspannen. De boog kan niet altijd gespannen zijn (dat is onder normale omstandigheden op 
school natuurlijk ook het geval…). Laat het ons weten wanneer er knelpunten zijn. We staan voor u 
klaar om mee te denken en te helpen wanneer dat binnen onze mogelijkheden ligt.  
 
 
 Patricia Meyer 
 

 Voortdurende lockdown en schoolsluiting 

Gisteravond heeft u vernomen dat de kabinetsmaatregelen m.b.t. de 
bestrijding van het Coronavirus niet worden versoepeld. De landelijke 
lockdown zal verlengd worden tot 9 februari 2021. 

Tijdens de persconferentie is ook gemeld dat een heropening van 

basisscholen mogelijk vanaf 25 januari aan de orde is, maar dat er 

rekening mee gehouden moet worden dat ook de basisscholen tot 9 

februari gesloten blijven.  

Voorlopig blijven we dus gesloten voor kinderen, maar het 

onderwijspersoneel (zonder gezondheids-klachten) blijft wel op school werkzaam en blijft dus (waar 

mogelijk) beschikbaar om onderwijs op afstand  te geven.  

 



 Noodopvang op school 
 

Op beide scholen binnen ons bestuur wordt noodopvang geboden. Deze noodopvang op beide locaties is 

open van begin schooltijd tot einde schooltijd.  

De noodopvang is in principe alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in een vitale sector 

(een lijst met beroepen treft u aan via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen) 

 

Op de Flierefluiter worden de kinderen in de noodopvang begeleid door onderwijzend personeel van de 

Flierefluiter en pedagogisch medewerkers van Berend Botje. We zijn enorm blij met de bereidheid van 

Berend Botje ons in deze tijd te ondersteunen.  

We hebben geconstateerd dat de vraag naar noodopvang is toegenomen. 

Graag benadrukken we dat de opvang alleen gebruikt kan door de ouders die werkzaam zijn in de vitale 

sector en die er niet in slagen de opvang op een andere manier sluitend te krijgen. We vragen ouders die 

werkzaam zijn in een vitaal beroep eerst te proberen in het eigen netwerk opvang te organiseren en alleen 
opvang te vragen voor de dagen dat de ouder ook daadwerkelijk werkt.  

Verder is de opvang niet bedoeld om het thuis-onderwijs te vervangen of als georganiseerd 

ontmoetingsmoment met andere schoolgenootjes te fungeren. We begrijpen dat de kinderen behoefte 

hebben aan contact met elkaar, maar we verzoeken u dergelijke speelmomenten zelf in de privé-sfeer te 
organiseren. 

 

Om de opvang ook echt een noodopvang te laten zijn hebben we deze medewerking van u echt nodig.  
We kunnen dan het onderwijs op afstand blijven bieden zoals wij dat tot nu toe hebben gedaan. 

Bij een nog grotere toename van het aantal opvang-kinderen zullen we genoodzaakt zijn het onderwijs op 

afstand aanbod te snoeien of strikt op de rechtmatigheid van een aanvraag te gaan controleren. We hopen 

van harte het zo ver niet zal gaan komen. 

Heeft u vragen over de noodopvang? Of wilt u een aanvraag voor noodopvang doen? Stuur dan een bericht 
naar noodopvang@montessori-defliereluiter.nl. In de bijlage vindt u een document waarin overzichtelijk alle 
actuele maatregelen zijn weergegeven. 

 Algemene info over Corona en maatregelen 

Informatie over het coronavirus:  

·        RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus  
·        GGD: https://www.ggd.nl  
  
Informatie over coronavirus en onderwijs: 
·        Ministerie van OCW: veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs o.a. eindtoets, examens: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-en-het-onderwijs 

·        PO-Raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/updates-voor-scholen-en-
schoolbesturen-over-het-coronavirus-covid-19   

·        VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/laatste-ontwikkelingen-rondom-coronavirus-en-het-
onderwijs 

 

 Onderwijs op afstand 
 

Over het verloop van het onderwijs op afstand, de ontwikkelingen over de heropening van de scholen en 

andere belangrijke informatie blijven we met u communiceren via e-mail en Social Schools. 

Het onderwijs op afstand wordt voortgezet zoals dat de afgelopen weken ook is gedaan. U ontvangt via 
Social Schools de benodigde info, waarmee de kinderen thuis weer aan de slag kunnen.  
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Daarnaast zullen de komende dagen alle ouders door een leerkracht worden gebeld. We horen graag van u 

wat de verlenging van de schoolsluiting voor u betekent, hoe de kinderen het onderwijs op afstand beleven, 

hoe het met het schoolwerk van de kinderen gesteld is en of er zaken zijn die wij kunnen verbeteren. 

Voor praktische vragen kunt u ons zelf natuurlijk mailen of bellen op het reguliere telefoonnummer van de 

school van uw kind(eren). Wij zijn alle werkdagen vanaf 8.30 uur bereikbaar. Ook is het mogelijk een 

afspraak te maken voor een online overlegmoment met de leerkracht, intern begeleider of schoolleiding. 

 

 Tips voor het onderwijs thuis 
 
Thuis onderwijs bieden is soms een hele uitdaging. We zijn dankbaar voor uw bereidheid hierin met ons 
samen te werken en voor uw inzet. We staan voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. 
Hieronder hebben we een aantal (digitale) tips waar u wellicht nog meer inspiratie uit kunt halen.  
Veel plezier ermee! 
 
Educatief 
Rekenspelletjes 
www.rekenweb.nl 
Op Rekenweb staan allemaal spelletjes die met rekenen te maken hebben en online gespeeld kunnen 
worden. 
 
Reken en taal 
Op de website https://www.jmonline.nl/ staan voor alle groepen (overzichtelijk per groep) oefeningen voor 
rekenen en taal. 
 
Luisteren en kijken 
SchoolTV 
Op www.schooltv.nl staan voor alle leeftijden filmpjes en afleveringen online. Zoals Huisje Boompje Beestje, 
Koekeloere. Leesdas Lettervos en Klokhuis. 
 
Luisterboeken 
Als je het voorlezen en zelflezen even af wilt wisselen met iets anders, kan je ook voor een luisterboek 
kiezen. Op www.youtube.nl zijn bijvoorbeeld veel luisterboeken te vinden. Vul bij de zoekterm 
‘voorleesboeken’ in en je krijgt allerlei mooie boeken te zien die voorgelezen zijn. 
 
Je kunt ook de luisterbieb van de online bibliotheek gebruiken 
(https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterboeken.html). Hier moet je wel lid voor zijn van de bibliotheek (tot 
18 jaar gratis). 
 
Op https://www.kindmedia.nl/mediatips/ vind je verder veel recensies, tips voor boeken en (voorlees)apps 
voor kinderen van alle leeftijden. 
 
Voor het hele gezin 
Koken & bakken 
Samen koken en bakken is niet alleen leuk en gezellig, het is ook een uitstekende manieren om begrijpend 
lezen te oefenen! Je leert een moeilijke taak (een maaltijd koken) op te delen in losse stappen (ingrediënten 
kopen, oven voorverwarmen, ingrediënten afwegen) en ze op een logische volgorde uitvoeren zonder 
daarbij het overzicht te verliezen. Wel goed lezen! Anders mislukt het gerecht. Er staan veel leuke recepten 
op https://www.ah.nl/allerhande/allerhandekids. 
 
Stop-motion video 
Het maken van en stop-motion filmpje is geschikt voor alle kinderen, maar de jongste zullen hier wel wat 
meer hulp bij nodig hebben. Er zijn allerlei leuke apps zoals Stopmotion Studio waarbij kinderen via een strip 
of (teken)filmpje hun eigen verhaal kunnen vertellen met poppetjes. Bijvoorbeeld van klei of van LEGO.  
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Je maakt een stop-motion door heel veel foto’s te maken. In een app plak je die foto’s achter elkaar en 
maak je er een filmpje van. De kinderen bedenken zelf en verhaal, bouwen een decor en experimenteren 
met de volgorde van foto’s. Tip: gebruik YouTube om te zien hoe zo en filmpje kan worden.  
 
Speurtocht 
Klaar met al dat stilzitten? Kom lekker in beweging en maak een spannende speurtocht op papier, met 
stoepkrijg of met de app Troovie. Wie heeft als eerst alle plekjes gevonden? 
 
Troovie is en app die je moet downloaden waarna je een avontuur kunt kiezen. Je maakt en route waar je 
maar wilt, plaats allerlei leuke opdrachten en voeg een leuke prijs toe! Lees op www.troovie.nl hoe het 
precies werkt! 
 
Leuke proefjes 
Op de website www.proefjesdoen.nl staan heel veel proefjes voor kinderen vanaf 8 jaar. Misschien staat er 
wel iets leuks voor je tussen?!  
 
Creatief 
Veel kinderen vinden het leuk om te knutselen. Heb je even geen inspiratie meer? Op www.creametkids.nl/ 
staan veel leuke teken en knutsel ideeën.  
 
Programmeren en games 
Game maken in Klokhuis 
Het Klokhuis heeft een eigen gamestudio! Kinderen kunnen hier zelf een game ontwikkelen, er staan veel 
instructiefilmpjes (tutorials) bij! https://gamestudio.hetklokhuis.nl/  
 
Ko de kraker 
Speel https://kodekraker.watnou.nl, een leuke game voor programmeurs in de dop. Tot welk level komen 
ze? 
 
Scratch junior 
Met de app ScratchJr kunnen de jongste (5-7 jaar) hun eigen interactieve verhalen en spellen 
programmeren. Daarbij leren ze problemen oplossen en projecten ontwerpen. 
 
Scratch 
Op de website https://scratch.mit.edu/ kunnen kinderen vanaf 8 jaar leren programmeren. Er staat extra 
uitleg op www.scratchweb.nl.  
 
Kan je niet genoeg krijgen van dat programmeren? Op deze website 
https://www.mediawijsheid.nl/programmeren/, staan allerlei websites die geschikt zijn voor het leren 
programmeren. 
 

 Nieuwe website 
 

Sinds enige tijd is de geheel vernieuwde website van Montessorischool de Flierefluiter in de lucht! 

Heeft u al een kijkje genomen? www.montessori-deflierefluiter.nl  

De site is duidelijk, informatief en nodigt uit om ‘door te scrollen’. U vindt er 

alle informatie terug over het Montessori-onderwijs, de wijze waarop dit wordt 

vorm gegeven op de Flierefluiter en over de professionals die dit iedere dag 

weer met veel plezier overbrengen op de 

Flierefluiter-kinderen. Verder bevat de site 

natuurlijk handige praktische informatie over de 

jaarplanning, het vakantierooster, de gebruikte 

methoden en vaklessen en nog veel meer. Een 

site om eens op uw gemak door te 

scrollen/klikken. 

Laat ons weten wat u ervan vindt!  
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     Wijziging in samenstelling van bestuur   
 

Eerder bent u geïnformeerd over de samenstelling van onze Medezeggenschap Raad en ons Toezicht 

houdend bestuur. 

Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden is een wervings- en selectie procedure georganiseerd. 

Deze procedure is succesvol verlopen en inmiddels zijn er nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. 

Aangetreden zijn Marjolein van de Vooren (moeder van Mette groep Flamingo’s en Bente groep 

Pimpelmezen) en Margaretha Piels (moeder van Jelka groep Pimpelmezen en Hugo groep Flamingo’s). 

We wensen hen beiden een hartelijk welkom en veel succes bij het uitvoeren van deze bijzondere taak. 

 

De start van nieuwe bestuursleden betekent meteen ook het vertrek van vertrouwde gezichten. Eén 
daarvan is de voorzitter van het bestuur; Veronieke Smit. 

Vele jaren heeft zij zich met hart en ziel en vrijwillig ingezet voor onze stichting. Vanaf de start van haar 

zittingsperiode in het bestuur van STABO Hoorn heeft Veronieke zich getoond als een zeer bekwame, 

zorgvuldige, neutraal kritische en empathisch bestuurslid en voorzitter. In de samenwerking heeft o.a. 

Patricia ervaren de ruimte te krijgen haar plek te vinden, zonder dat daarbij het belang van onze organisatie 

uit het oog werd verloren. Er was begrip, maar er waren ook opdrachten. We zijn Veronieke dankbaar voor 

alles wat zij voor het bestuur, de collega’s en de leerlingen van STABO Hoorn heeft bereikt. 

We sluiten een bijzondere en intensieve periode af.   

Veronieke heeft haar eigen terugblik en afscheid als volgt voor u beschreven: 

 

De 7 jaar dat ik verbonden mocht zijn aan de STABO Hoorn, kan ik als volgt samenvatten: 

Dit is namelijk onze missie: Standvastig, stabiel met oog voor groei en ontwikkeling! 

Hoe belangrijk een missie van een stichting is, had ik wel geleerd in de studieboeken. Maar nooit zo 

ervaren. 

Toen ik 7 jaar terug geworven werd door juf José van de Flierefluiter, solliciteerde ik naar een functie in 

het toezichthouder bestuur omdat ik het belangrijk vond een maatschappelijke bedrage te leveren. 

Iets extra betekenen in het leerproces van alle kinderen op Montessorischool de Flierefluiter en 

Jenaplanschool de Tandem, is wat ik wilde. 

Hoewel de onderwerpen die ter tafel kwamen, vroegen om standvastige besluitvorming heb ik het ook 

ervaren als een groot avontuur. Want groeien en ontwikkelen zonder avontuurlijke uitdaging is naar 

mijn idee niet mogelijk. Samen met de directeuren en het team van toezichthouders worden de 

uitdagingen met veel energie op- & aangepakt. En die uitdagingen zullen er ook blijven als ik kijk naar 

de onderwerpen die in 2021 op tafel gaan komen.  

Het voorzitterschap, de afgelopen 7 jaar,  is zeker geen routine geworden voor mij. Met veel plezier heb 

ik de taken op mij genomen. Alle ouders, directeuren, toezichthouders en leerkrachten bedank ik voor 

de steun en het vertrouwen van de afgelopen 7 jaar. Maar nu draag ik de voorzittershamer van het 

(toezichthoudend) bestuur over aan Jeffrey Croes. Hij is een ouder van de Tandem. Heel veel 

standvastigheid in de uitdagingen die voor ons liggen, wens ik Jeffrey en STABO Hoorn toe. En veel groei 

en ontwikkeling wens ik voor onze kinderen. Daar doen we het tenslotte voor!  

 

Groet, 

Veronieke 

 

  Nieuw gezicht op de Flierefluiter – besteding subsidie leerachterstand 
 

Montessorischool De Flierefluiter heeft een aanvraag ingediend voor het beschikbaar stellen van extra 

middelen, met als doel opgelopen leerachterstanden als gevolg van de lockdown periode van het 

voorgaande schooljaar te doen verminderen. 

Deze aanvraag is toegekend, zodat we met de beschikbaar gekomen middelen een tijdelijke 

onderwijsassistent hebben kunnen benoemen. Met ingang van vorige week is deze tijdelijke aanstelling 

ingevuld. 



De onderwijsassistent is één dag per week op onze school werkzaam en geeft extra ondersteuning aan 

leerlingen. De leerlingen die daarvoor in aanmerking komen zijn door onze intern begeleider samen met de 

leerkrachten geselecteerd. Ouders van deze kinderen worden daarover geïnformeerd. 

Hieronder stelt onze nieuwe collega zich aan u voor: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Mijn naam is Jobina Visser en ik ben 43 jaar. Samen met mijn partner en onze zoons  

(8 en 12 jaar) woon ik aan de rand van de binnenstad van het mooie Hoorn. In mijn vrije tijd doe ik 
graag aan edelsmeden, sporten, lezen en leuke uitjes en vakanties met mijn gezin.  

Momenteel staat dit alles wel op een wat lager pitje. Dit is omdat ik na jaren op diverse 

hoofdkantoren in de mode en textiel branche gewerkt te hebben, heb besloten om mij 

om te laten scholen als leerkracht en daar nu al mijn vrije tijd in steek. Dit doe ik aan de 

Pabo te Alkmaar en ik heb nog geen moment spijt gehad van deze keuze. Vooral de 

ervaring die ik op doe in de praktijk vind ik fantastisch.  

Nog mooier is het dat ik vanaf januari 2021 als onderwijsassistent mag beginnen op de 

Flierefluiter. Daar zal ik groepjes leerlingen begeleiden die door de lockdown wat 

achterstand in hun leerdoelen hebben opgelopen. Samen met Marouscha Maas zal ik 

hiervoor een plan opstellen en deze toepassen in de begeleiding. Ik heb er heel veel zin in en ik kijk er 
naar uit om hier binnenkort mee te beginnen! 

 

Wij wensen Jobina een fijne tijd bij ons op school en onze leerlingen veel succes tijdens de extra 
ondersteuning. 
 

     Bovenbouw wint duurzaamheidsprijs 
 
Een aantal weken geleden hebben wij op school meegedaan aan de 
week van de duurzaamheid. In die week zijn er elke dag opdrachten 
gedaan die te maken hebben met duurzaamheid en de Junior Global 
Goals. 
Aan het eind van deze duurzaamheids-week hebben wij met de 
bovenbouw een ontwerp ingestuurd voor een duurzaam schoolplein 
waarin biodiversiteit sterk naar voren kwam. 
Onlangs ontvingen wij het bericht dat wij geselecteerd zijn als school met het beste duurzaamheid-idee! 
Samen met de kinderen hebben we het filmpje over de bekendmaking hiervan bekeken. 
Er werd gevraagd of wij dit filmpje via Social Schools wilden verspreiden, zodat jullie deze thuis ook kunnen 
kijken. 
Hierbij de link waarop het filmpje te zien is: http://hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl/bekendmaking 
We zijn erg trots op de kinderen dat ze zo'n mooi ontwerp hebben bedacht. Top gedaan!  
 

     Video over opvoeden en opgroeien 
 
Opvoedinformatie Nederland ontwikkelde nieuwe video's over opvoeden en opgroeien. Deze video's met 
tips en adviezen voor ouders worden ook steeds vaker ingezet door professionals. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn onder andere driftbuien, scheiding, gamen, loslaten en bezorgdheid. De video's zijn te 
vinden op het YouTube-kanaal van Opvoedinformatie Nederland.  
https://www.youtube.com/channel/UCq_tefeIe32KvOFgKN-MNJQ?utm_medium=email 
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Juf Saskia’s sport 
 

Montessorischool de Flierefluiter is een school met een hart. Een school waar we allemaal anders en toch 
samen zijn. Waar sprake is van rust, veiligheid en een positieve werksfeer. Dat alles kan alleen bereikt 
worden door de leerkrachten die dat in volle overtuiging met elkaar ‘neerzetten’. Leerkachten met een hart; 

die doen wat zij zeggen en houden van hun vak en 
hun klas als veel meer dan alleen maar hun werk 
zien.  Leerkrachten dus met hart voor hun werk. Dat 
zit vaak in de ‘aard van het beestje’. 

Onze juf Saskia is daar het toonbeeld van. En niet 
alleen op school, want ook aan sporten heeft ze haar 
hart verpand. In een interview dat recent in een 
vakblad verscheen kunt u lezen hoe sterk haar werk 
en vrije tijd met elkaar verbonden zijn, want zelfs als 
haar de keuze sport of de klas wordt voorgelegd, 
hebben de kinderen haar voorkeur. 

We delen graag met u dit inkijkje in de keuzes die aan 
Saskia zijn voorgelegd. 

En schrikt u niet van de expressie op de foto; juf 
Saskia weet heel goed wanneer zij haar talenten in 
moet zetten! 

 

 

 


