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Beste ouders/verzorgers, 
 
De heropening van de school verliep door de weer omstandigheden anders dan verwacht. Toch 
blikken we terug op een goede start… zij het een dagje later. 
De kinderen zijn inmiddels weer gewend aan het schoolritme en in de klassen is de rust terug 
gekeerd. Natuurlijk missen de kinderen het spelen met kinderen uit andere klassen en alle andere 
gezamenlijke activiteiten, maar iedere klas in de eigen ‘bubble’ maakt er elke dag weer een mooie 
dag van. 
Anders dan in de jaarplanning vermeld staat is er vrijdag de 19e gewoon school. De geplande 
studiedag is verzet naar donderdag 1 april (aansluitend is het Paasweekeinde). 
Volgende week is het voorjaarsvakantie voor de leerlingen en de medewerkers van de school.  
Ik wens u een fijne week toe. 
 Patricia Meyer 
 

 Mondkapjes beleid en het werken in kleine cohorten 
 

In ons bericht van 8 februari met de beschrijving van de organisatie van de heropening is vermeld we bij de 

MR het verzoek hebben neergelegd om van het mondkapjesadvies en het werken in kleine groepjes (in de 

bovenbouw) af te wijken. De MR heeft ingestemd met dit verzoek.  

Het houdt in dat er zowel door leerlingen als medewerkers geen mondkapjes gedragen worden in school en 

in de klas. 

Bezoekers van de school (denk aan onderwijs professionals, leveranciers, etc.) wordt wel gevraagd een 

mondkapje te dragen als zij zich door de school begeven. 

 

 Ouderavond online 
 

Vorige week is door een aantal ouders een online informatie 

bijeenkomst bijgewoond. 

Het was even wennen elkaar op deze wijze te ontmoeten, maar het 

verliep prima! 

Net als uit de korte tevredenheidsmeting van onlangs, bleek dat er 

bij ouders sprake is van grote tevredenheid over de manier waarop 

we de afgelopen weken hebben gefunctioneerd als school. 

Heeft u de avond niet kunnen bijwonen, maar heeft u nog vragen of 

zorgen die u wilt delen? Neemt u gerust contact op. Het is altijd 

mogelijk om een afspraak te maken.  

 



 Tevredenheidspeiling (e-mail check) 
 

Iedere twee jaar nemen wij een uitgebreid tevredenheidsonderzoek af onder ouders/verzorgers, leerlingen 
(vanaf groep 5) en alle medewerkers. 

Binnenkort is het weer zover! Uw mening wordt gevraagd over verschillende onderwerpen, zoals de 
kwaliteit van ons onderwijs, de communicatie van de school, het contact met de leerkracht en de 

schoolleiding. 
De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek wordt NIET via Social Schools verstuurd. We hebben een 

actueel e-mail adres van u nodig. Indien uw mailadres recent gewijzigd is, wilt u dit dan doorgeven aan 
administratie@montessori-deflierefluiter.nl  
De resultaten van de tevredenheidspeiling worden meegenomen in het schoolplan voor de komende jaren. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname. 

 

 Hulde aan onze collega’s van Berend Botje 
 

De afgelopen periode hebben de medewerkers van Berend Botje geholpen met 

de noodopvang op Montessorischool de Flierefluiter tijdens de sluiting van 

school. Ook tijdens de schoolsluiting konden we rekenen op een prettige 

samenwerking, waar we heel blij mee zijn!  

De collega’s van Berend Botje vonden het op hun beurt erg leuk om nog meer 

kinderen van onze school te leren kennen en samen een leuke tijd van de 

noodopvang te maken. Om ze te bedanken brachten we ze een heerlijke taart! 

 

Activiteiten in de voorjaarsvakantie? 
 

Zijn we nauwelijks weer begonnen op school na een lange lockdown, is het volgende week alweer 

voorjaarsvakantie! Mochten de kinderen zich tijdens de vakantie vervelen of zin hebben in leuke 

activiteiten; er is genoeg te doen! 

We hebben van verschillende organisaties in de regio informatie ontvangen over activiteiten die speciaal 

(online en fysiek) georganiseerd worden voor de jeugd. 

I.v.m. de Corona maatregelen dient men zich in de meeste gevallen wel even van tevoren aan te melden. 

Onderstaand het aanbod van Stichting Netwerk. 

In de bijlagen bij deze INFO nog meer aanbieders. Veel plezier! 
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   Ziekteverlof juf Liesbeth 
 

De afgelopen week heeft juf Liesbeth zich ziek gemeld. 
Inmiddels is duidelijk dat ze door een ernstige 
aandoening en de behandeling hiervan langdurig 
ziekteverlof moet opnemen. 

We zijn allemaal enorm geschrokken van dit bericht en 
leven enorm met juf Liesbeth mee. We wensen haar 
veel beterschap en sterkte. Een kaartje en een 
troostend boeket bloemen namens ons allemaal is al 
onderweg naar juf Liesbeth. 

Voor de Flamingo’s betekent het dat zij de komende 
periode hun lieve juf moeten missen. Deze week 
hebben we de vervanging intern opgelost, maar we zijn 
op zoek naar een meer structurele oplossing. Vandaag 
hebben we een advertentie via meesterbaan geplaatst.  

Weet u iemand die onze Flamingo’s graag zou 
begeleiden de komende periode (mogelijk tot de 
zomervakantie)? Laat het ons dan alstublieft weten.  

 

Geldzorgen? Praat erover en zoek hulp… 
 
Vanaf 18 januari is 1.Hoorn gestart met een themacampagne over geldzorgen. Een persoonlijk en 
herkenbaar verhaal van een inwoner met geldzorgen, het verhaal van een schulphulpmaatje en van de 
deskundige van 1.Hoorn staan hierin centraal. Zorgen om geld geven vaak veel stress en raken het hele 
gezin. Door deze verhalen, hoopt wethouder Kholoud al Mobayed dat andere inwoners ook over hun 
geldzorgen durven te praten en hulp zoeken. Hoe eerder, hoe beter, is het motto. Via posters, flyers, een 
sociale mediacampagne en informatie op www.hoorn.nl/zorgdichtbij kunnen inwoners en ondernemers de 
verhalen en tips lezen. Zie ook de flyer bij deze INFO. 
 

  Da Vinci – we ontdekken de wereld! 
  
Eenmaal in de week krijgt de middenbouw een kosmische les aangeboden. 
Hiervoor gebruiken wij de methode van de Da Vinci Academie.  
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met lessen over het eerste leven op aarde. Deze week was de les 
over de eerste planten aan de beurt. Hierbij leerden de kinderen over mos en ook over de verschillende 
zaden van de diverse planten en struiken. Ook fotosynthese kwam aan bod.  
Nadat de kinderen alles uitgelegd hadden gekregen, gingen ze er zelf mee aan de slag. Zo bekeken ze mos 
eerst met een vergrootglas en tekenden dit vervolgens na. Daarnaast gebruikten ze de microscoop om alles 

nog beter te kunnen bekijken.  
Verder hebben ze een paar boontjes tussen natte wattenschijfjes gelegd en 
zullen ze het verloop hiervan de komende tijd goed in de gaten houden 
Voor de fotosynthese hebben de kinderen water met kleurstof gemengd en 
hier een takje peterselie in gezet. Nu maar afwachten wat er met de 
peterselie gaat gebeuren.  
We zijn benieuwd! 
 

 
 
 
 
 

http://www.hoorn.nl/zorgdichtbij


    Agenda  
 

Vrijdag 19 februari GEEN studiedag, school gewoon geopend 

 20 – 28 febr Voorjaarsvakantie 

 

    

Afgelopen week…. 

…volgende week? 

Fijne voorjaarsvakantie! 


