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Beste ouders/verzorgers,
Vanmorgen, vrolijk uitgezwaaid door de kinderen uit de andere groepen en vele ouders, zijn onze
groep 7 en 8 leerlingen vertrokken richting Camperduin.
Drie dagen verblijven zij daar om met elkaar een mooie start van het schooljaar te maken.
Educatieve activiteiten worden afgewisseld met activiteiten die een positieve groepsontwikkeling
stimuleren. Ze gaan vooral veel plezier met elkaar beleven en met het mooie weer erbij zal er vast
ook wel waterpret beleefd worden.
Zonder de Kaketoes is het rustig in school. Voor de andere groepen levert dat een ander voordeel
op; bijvoorbeeld verstoppertje in de school, glunderketting maken of een spelletjesmiddag in de
programmering voor de komende dagen. Zo maken we van deze week voor ieder kind een
bijzondere week.
Patricia Meyer

Vanaf 13 augustus school organisatie versoepelingen!
Vorige week bent u geïnformeerd over de wijziging van onze organisatie.
De wijzigingen betreffen:
- Groepsdoorbroken activiteiten
- Schooltijden
- Ouderhulp op school
- Quarantaine
Voor een uitgebreide toelichting van de wijzigingen verwijs ik u naar het bericht dat op 3 september is
verstuurd. Onderstaand een overzicht van de schooltijden die van kracht zullen zijn met ingang van 13
september
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M5 ontwikkelingen
Zoals u weet besteden wij veel tijd en aandacht aan een sociaal veilige
omgeving voor onze leerlingen. We geven wekelijks de Vreedzame
School lessen. De eerste weken van het schooljaar worden er zelfs vier
lessen per week gegeven. In de eerste weken van het schooljaar wordt
de groepscultuur gevormd en vastgelegd. Als deze fase succesvol
verloopt hebben we daar het hele schooljaar profijt van. We leren onze
leerlingen duidelijke gedragsregels aan, controleren op gewenst gedrag
en geven kinderen vooral heel veel complimenten wanneer wij dat
gewenste gedrag zien.
Hoe goed deze eerste fase van het schooljaar ook verloopt, het blijft ook
op school voorkomen dat er iets gebeurt waardoor kinderen zich niet
prettig voelen. Er zijn plagerijen of er wordt gepest. Onveilige situaties
noemen wij dat. Pesten gebeurt vooral buiten het zichtveld van de
leerkrachten en andere toezichthouders. Daar zijn wij ons van bewust. Kinderen vinden het ook niet altijd
makkelijk om het te melden wanneer zij gepest worden, of wanneer zij zien dat een ander kind gepest
wordt. Zij voelen zich daar onzeker over of zijn bang dat het pesten daardoor erger wordt. Daarom werken
wij met M5. M5 is een veilige manier om pesten te melden.
Onze leerlingen worden gestimuleerd een M5 melding te maken wanneer zij zich onveilig hebben gevoeld,
zelf een onveilige situatie hebben gecreëerd of het hebben waargenomen.
M5 meldingen zijn nooit een aanleiding om kinderen tegen over elkaar te zetten of te confronteren. M5
geeft zicht op patronen; welke leerlingen hebben hulp nodig en in welke ruimtes vertonen leerlingen
ongewenst gedrag. Die hulp gaan we dan bieden en we verbeteren het toezicht op de locaties waar het
nodig blijkt te zijn.
Gedurende het hele schooljaar vinden er zgn. klassenrondes plaats: tijdens gesprekken met de klas wordt
besproken hoe het in de klas gaat, of er meldingen zijn (er worden nooit namen genoemd in het
klassengesprek) en worden afspraken gemaakt. Wanneer we zien dat kinderen frequent worden genoemd
in M5-meldingen volgen er kindgesprekken en zo nodig ouder-kind gesprekken. We communiceren niet met
ouders over de ontwikkeling van andere kinderen.
We kunnen constateren dat het aantal pest incidenten bij ons op school gelukkig erg mee valt.
Natuurlijk krijgen de situaties waarin daar wel sprake van is onze aandacht.
Heeft u vragen over onze pedagogische huisstijl, De Vreedzame School, M5 of een ander onderwerp? Laat
het ons weten of maak een afspraak.

Juf Saskia geslaagd als Montessori-juf
Met de huidige krapte op de onderwijsarbeidsmarkt is het vaak een hele tour om
een goede, gediplomeerde kandidaat te
vinden. Iedere Montessori school is
tegenwoordig al blij wanneer alle vacatures
bezet zijn. Gelukkig zijn wij daar voor dit
schooljaar wederom goed in geslaagd.
Onderwijl blijven we ook werken aan een
volledig vakbekwaam Montessori team,
want werken op een Montessorischool
vraagt van een leerkracht specifieke kennis over Montessori-onderwijs en -opvoeding.
Na de reguliere PABO volgt een tweejarige opleiding om Montessori bevoegd te worden.

Juf Saskia en Juf Melanie zijn twee jaar geleden aan deze opleiding begonnen.
Vrijdag 27 augustus was het zover: Juf Saskia had haar eindgesprek vanuit de opleiding. Natuurlijk ging zij
met vlag en wimpel over deze eindstreep en heeft Montessorischool De Flierefluiter er ook op papier weer
een Montessori juf bij. Want Montessori juf ben je niet alleen door er over te leren. Montessori juf zijn zit
ook in je hart. Vele kinderen en ouders waren er al van overtuigd dat juf Saskia het in zich had, maar nu is
het officieel erkend. We zijn heel trots op onze collega. Natuurlijk is er op school en in de klas aandacht
besteed aan deze prestatie.
By the Way: Juf Melanie zal de volgende zijn die het papiertje zal binnenhalen. Zet m op Juf!

Vrijwillige ouderbijdragen (VOB)
U bent van ons gewend aan het begin van het schooljaar een verzoek tot betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage en de schoolreiskosten te ontvangen. Dit verzoek is nog niet verstuurd, in afwachting van
goedkeuring van het bestuur en de MR over de verdeling en de hoogte van de gehele bijdrage.
Onze school verzorgt ieder jaar voor de kinderen leuke activiteiten, uitstapjes en materialen die een
aanvulling zijn op ons lesprogramma en die ons Montessori-onderwijs typeren. Ook de schoolreisjes en de
kennismakingsdagen (KMD) van de bovenbouw vallen hieronder.
In principe is uw bijdrage volledig vrijwillig, maar deze is wel essentieel voor kwaliteitsbehoud van ons
Montessorionderwijs. We ontvangen voor deze extra activiteiten namelijk geen aanvullende financiën van
de overheid.
We verwachten volgende week het verzoek tot betaling te kunnen versturen aan alle Flierefluiter-ouders.
NB. De ouders van de Kaketoes hebben, i.v.m. de KMD die nu plaatsvinden, al een verzoek ontvangen voor
een deelbetaling.
Bedankt voor uw bijdrage!

KZing!
Net zoals vorig schooljaar zal Evan Castenmiller, groepsleerkracht op de
Tandem en docent bij KZing!, regelmatig in onze school te vinden zijn om
lessen Muziek, Dans en Drama te geven aan alle Flierefluiter-kinderen.
Er staan, verspreid over het schooljaar, 10 lessen geprogrammeerd op
vrijdagmorgen.
KZing! biedt vakoverstijgend muzisch lesmateriaal. Het gaat om
liedmateriaal, materiaal om te dansen en te bewegen, materiaal om te acteren, podcasts, luisterlessen,
lesfilms, een methode om samen te musiceren, materiaal dat te gebruiken is om een goed klassenklimaat
neer te zetten en muziekgeschiedenislessen.
De lessen sluiten vrijwel altijd aan bij onderwerpen uit het vakgebied “Oriëntatie op de wereld en jezelf”, of
bij andere schoolse vakken.
We zijn heel blij dat we deze lessen weer mogen bieden aan de kinderen. Deze lessen worden gedeeltelijk
gefinancierd uit de Vrijwillige Ouderbijdrage.

Open dag bij Minh-zone
Aanstaande zaterdag 11 sept.2021: Open Kids Dag bij Minh-zone. Doe GRATIS mee aan de workshops!
Lekker springen op het springkussen, laat je schminken of neem een lekkere suikerspin…
Gratis Workshops:
14.00-14.45 uur Hiphop Kids 5-7 jaar
14.45-15.30 uur Kungfu Kids 5-11 jaar
15.30-16.15 uur Hiphop Kids 8-11 jaar
16.15-17.00 uur Kick & Punch Kids vanaf 5 -11 jaar

Locatie: Minh-zone (sportcentrum Hoorn) , Holenweg 14a in Hoorn
Tijd: 13.00-17.00 uur

Bijlagen
Wij ontvangen regelmatig van diverse instanties het verzoek om informatie over workshops,
sportevenementen, clubjes en andere interessante aanbiedingen door te sturen aan onze ouders. Aan dit
verzoek geven wij graag gehoor door deze informatie in de INFO te vermelden, of als bijlage mee te sturen
met de INFO. Soms wordt een bericht ook rechtstreeks doorgestuurd door juf Sylvia, als het om een
sportevenement gaat dat al heel snel plaatsvindt.
Het staat u natuurlijk geheel vrij actie te ondernemen n.a.v. de geboden informatie.

Agenda
8 tm 10 sept

De Kaketoes gaan op kamp!

13 tm 17 sept

Ouderinloop momenten (op afspraak)

Dinsdag

21 september

Startgesprekken

Woensdag

22 september

NIO groep 8

Donderdag

23 september

Studiemiddag TEAM, kinderen vanaf 14.00 uur vrij

Vrijdag

24 september

Startgesprekken

Vrijdag

24 september

KZing! Lessen op school

27 sept tm 1 okt

Week tegen het pesten

29 september

Start Kinderpostzegel-actie

Woensdag

Fijne week allemaal!

