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Beste ouders/verzorgers,
Deze week wordt er nog volop getoetst. In de groepen 3 tot en met 8 worden de Cito toetsen
afgenomen. De leesvaardigheid toetsen worden individueel afgenomen. We profiteren daarbij
enorm van onze drie onderwijsassistenten in deze tijd. Het is heel fijn deze extra handen in de klas
te hebben en om de toetsen rustig af te kunnen nemen. Op een paar onderdelen na zijn alle Citotoetsonderdelen keurig afgenomen. De komende week worden alle toetsen nagekeken en in ons
leerlingvolgsysteem ingevoerd. Daarna begint het analyseren van de resultaten. Dit doen wij met
elkaar op vrijdag 18 februari. Alle kinderen zijn die dag vrij. We kijken dan naar de resultaten per
bouw, klas en leerjaar. Op basis daarvan plannen we de inhoud van het onderwijs voor de komende
maanden, of stellen we de planning bij. Tijdens de 10 minuten gesprekken wordt de ontwikkeling en
werkhouding van uw kind met u besproken.
Uiteraard komen dan ook de Cito-resultaten aan bod.
Binnenkort is het voorjaarsvakantie (18 t/m 27 februari), maar vóór het zover is vieren we eerst nog
een feestje. Daarover leest u in deze INFO meer.
Patricia Meyer

Online workshop 16 februari geannuleerd
Er zijn te weinig aanmeldingen (slechts 2) om de online workshop van 16
februari te laten plaatsvinden.
De ouders die zich hebben aangemeld hebben het aanbod ontvangen om met
de opvoedadviseur persoonlijk een afspraak te maken. Heeft u zich niet
aangemeld maar wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken? Dat kan
dan natuurlijk. Geef een bericht aan de leerkracht van uw kind, de
administratie of directie en wij brengen u in contact met de organisatie/de
opvoedadviseur.
In april zijn we voornemens opnieuw een informatie bijeenkomst te organiseren. Het thema zal dan zijn:
De invloed van positief opvoeden op het zelfvertrouwen van kinderen.
Informatie volgt in een van de volgende INFo’s.

Cursus Opvoeden & Zo
Op dinsdag 22 maart 2022 start de gratis oudercursus ’Opvoeden & Zo’. Dit is een cursus over opvoeding
voor ouders en/of opvoeders van kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 12 jaar. De cursus bestaat uit 6
bijeenkomsten. De cursus wordt gehouden in Wijkcentrum De Zaagtand in Hoorn. De oudercursus
Opvoeden & Zo is een praktische cursus gericht op alledaagse opvoedingssituaties. Je leert een aantal
vaardigheden die kunnen helpen om het opvoeden makkelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op
een plezierig contact tussen ouder en kind. Je leert hoe je goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe

ongewenst gedrag het best gecorrigeerd kan worden. Er is ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en
ervaringen uit te wisselen.
Data: 22 en 29 maart, 5, 12 en 19 april 2022
Kosten: de gemeente Hoorn biedt deze cursus gratis aan.
Zie ook de flyer bij deze INFo

Week van de poëzie groot succes
Voorlezen is leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen
leren veel van voorlezen. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden
tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door met het kind ook te praten over het
boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
Daarnaast leren kinderen ook goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en leren ze zich te
concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor
hij/zij meer grip krijgt op de directe omgeving. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment
erg mee bezig is, kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over
deze onderwerpen. De leerkrachten kiezen de boeken waaruit wordt voorgelezen vaak gericht uit, zodat het
past bij zaken die in de klas spelen.
Voorlezen geeft ook plezier en geborgenheid. Thuis aan uw kind voorlezen geeft het kind exclusieve
aandacht die een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek
kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op
vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen
een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan. In de klas werkt het voorleesmoment vaak
ook als rustmoment en moment om samen plezier te beleven.
Omdat voorlezen zo belangrijk is wordt er jaarlijks uitgebreid aandacht besteed aan het belang van
voorlezen. Vorige week was de week van de nationale voorleesdagen .
Bij ons op school was het thema dit jaar ; poëzie.
De voorgaande weken golfde poëtische taal door onze school.
Kinderen leerden over alle dichtvormen die er zijn en maakten zelf
prachtige gedichten.
Juf Manuela organiseerde samen met de ouders van de
Biebcommissie een spannende poëzie wedstrijd.
De bieb commissie kent zo haar wegen in lees-land en zorgde voor
geschikte sponsors.
Per klas werden gedichten ingezonden en werd er een finalist uitgekozen.
Onder hen werd een Kampioen Poëzie gekozen.
De finalisten uit de klassen hebben hun poëzie (online) aan alle kinderen van de
school mogen voordragen. Onze biebouders Sergio en Sonja maakten via een filmpje
bekend wie de Kampioen Poëzie van de Flierefluiter is geworden. Ze hielden het
behoorlijk spannend…!
Om zelf mee te genieten treft u het filmpje in de bijlage bij deze INFo aan (uiteraard
met toestemming van alle ouders). Om het ook voor u spannend te houden
vermelden we hier NIET wie de winnaar is geworden….
Op school werden, aansluitend aan de vertoning van het filmpje, alle klassen
bezocht door de Heks van Sier-Kon-fleks*, die de prijzen kwam uitreiken.
Helaas zat een aantal prijswinnaars thuis in quarantaine ☹, maar natuurlijk heeft
de Heks de prijsjes voor ze achtergelaten 😊.
* Personage uit een bekend liedje/gedicht van Annie M.G. Schmidt

Valentijn cadeau
Nog een paar dagen en dan is het Valentijnsdag; ook wel de meest
liefdevolle dag van het jaar genoemd. In plaats van Vader- en Moederdag,
gebruiken wij deze dag om samen met de kinderen een leuk werkje te
maken waarmee de leerlingen hun liefde voor de mensen in hun omgeving
kunnen tonen. De leerlingen mogen zélf weten voor wie zij hun werkje
maken. Kinderen die dat willen mogen twee werkjes maken om daarmee twee dierbaren blij te maken. Alle
kinderen hebben met veel aandacht en zorg gewerkt aan de presentjes. We hopen dat de ontvangers blij
zullen zijn met dit lieve gebaar.

Corona maatregelen
Op school worden we dagelijks geconfronteerd met de hoge besmettingsgraad van de huidige variant van
het Corona-virus. Onder leerlingen, ouders en personeel zijn er regelmatig zieken en is er quarantaine plicht.
We zijn blij dat ouders zich bewust zijn van de snelle verspreiding van het virus en dat ze er voor kiezen
kinderen ook thuis houden bij milde klachten. Er is veel begrip en bereidheid met elkaar mee te denken.
We kijken hoopvol vooruit naar de komende periode.
We zien ernaar uit om de klassen weer meer met elkaar samen te kunnen laten werken, dat we terug
kunnen naar de oorspronkelijke schooltijden én dat we weer ouders in school mogen ontvangen.

Teamverjaardag
Op donderdag 17 februari is het feest op school want dan vieren de
teamleden gezamenlijk hun verjaardag.
Deze hele dag zal in het teken staan van gezelligheid en feest!
Zo vlak voor de vakantie is een prachtig moment om de fijne schoolweken
die achter ons liggen ermee af te sluiten.
Vanwege de Corona maatregelen kunnen we niet met de hele school
samen onze verjaardag vieren. Maar een Flierefluiter laat zich niet zomaar
een feestje ontgaan.
We gaan er een super leuke en actieve dag van maken. Het
dagprogramma bestaat uit 2 componenten:
• We vieren een feestje in de eigen klas met allerlei feestelijke activiteiten;
• We gaan er samen op uit om een extra feestelijk tintje te geven aan onze verjaardag (wie jarig is
trakteert tenslotte). Dit deel van het programma houden we nog even als verrassing….
U bent gewend dat we er tijdens onze verjaardag een dol-dwaze verkleedpartij van maken, maar…
Gezien de verrassingsactiviteit is het niet handig wanneer kinderen in verkleedkleding naar school komen.
We verzoeken u uw kind kleding aan te doen waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen.
Geef op deze feestdag uw kind graag gewoon de kleine – en grote pauze hap mee. We verwachten namelijk
dat er best wat calorietjes verbrand zullen worden.
Natuurlijk zorgen wij óók voor een lekkere versnapering en een feestelijk drankje.
Wilt u de leerkracht van uw kind verrassen met een kleine attentie? Dat mag natuurlijk, maar weet vooral
dat wij allen altijd heel vereerd en blij zijn met een lief woord, een tekening of een kaart.

“Er zijn er veel jarig, hoera, hoera… dat kun je wel zien dat zijn wij!”

Proefles tennis
Bij Tennis Vereniging de Hulk in het Dwaalpark achter in de Grote Waal kunnen kinderen dit voorjaar
kennismaken met tennis.
Geef je kind op voor een proefles op zondag 13 maart:
9-10 uur: 4-7 jaar
10-11 uur: 8-12 jaar
11-12 uur: 12-18 jaar
Of op woensdag 2 maart:
14.45-15.30 uur: 4-7 jaar
Opgeven kan via www.hoornbeweegt.nl of door een mail te sturen naar jc@tvdehulk.nl
Ben je nou nét op 13 maart verhinderd, stuur dan een mail naar de JC voor een proefles op een andere dag.
Alle kinderen die meedoen krijgen een goodie-bag met een leuke kennismakingsaanbieding.
Kom in sportieve kleding. Je krijgt een racket te leen. Het adres is: Dwaalpark 1 in Hoorn
Graag tot ziens op de Proefles!

Agenda
Vrijdag

11 februari

Valentijn presentjes mee naar huis…

Maandag

14 februari

Valentijnsdag

Woensdag

16 februari

GEEN gymlessen

Donderdag

17 februari

TEAMVERJAARDAG !

Vrijdag

18 februari

Studiedag, school is de gehele dag gesloten

19 t/m 27 febr.

Voorjaarsvakantie





