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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag zijn onze bovenbouw leerlingen vertrokken naar Giethoorn voor 3 dagen kamp. Samen 
met de kinderen uit de middenbouw hebben wij ze uitgezwaaid. 
Het was overduidelijk dat de kinderen enorm uitkeken naar deze dagen. Er werd bijna over niets 
anders meer gepraat. Natuurlijk is het voor de kinderen ook spannend: drie dagen weg van huis!  
De leerkrachten van de bovenbouw hebben een leuk en educatief programma voorbereid. Nu maar 
hopen het weer ook mee zit. De dagen zullen vast omvliegen. Vrijdagmiddag rond de klok van drie 
uur arriveren ze weer op school. We zijn benieuwd naar alle verhalen die ze mee terug nemen. 
 
 Patricia Meyer 
Week 38 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag 
Week 39 ben ik aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 
Week 40 ben ik aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

 Corona protocol 
 
Bij deze INFO treft u het volledig en meest actuele Corona protocol van STABO Hoorn aan. 
In het protocol staat voor leerkrachten, ouders en leerlingen beschreven wat te doen bij Corona 
gerelateerde klachten. 
U leest dat leerkrachten bij geringe klachten al thuis moeten blijven, getest moeten worden en pas bij een 
negatieve testuitslag weer aan het werk mogen. 
In de media heeft u kunnen vernemen dat de testcapaciteit onder druk staat. Dit leidt tot langere 
wachttijden dan we zouden willen. Door het tekort aan invallers worden alle scholen geconfronteerd met 
organisatorische problemen, waardoor klassen geen onderwijs kunnen krijgen. 
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is er op de Flierefluiter grote bereidheid onder de leerkrachten om 
voor elkaar in te vallen. Maar ook die bereidheid heeft natuurlijk zijn grenzen.  
Samen met andere besturen in onze regio zoeken we naar een oplossing voor deze problematiek. De focus 
ligt nu vooral op een test-voorrang-beleid voor onderwijzend personeel. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
  

 Schoolfotograaf 
 
Op donderdag 17 september gaan al onze kinderen op de foto. Er worden 
portretfoto’s, groepsfoto’s, een groep 8 foto en een foto met 
broertjes/zusjes gemaakt (broertjes/zusjes die al op school zitten). 
Vanwege de veiligheid worden er dit jaar geen foto’s gemaakt met 

broertjes en zusjes van buiten af. 
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Wel komen de broertjes en zusjes die bij ons op school zitten, samen op de foto. 

De foto’s worden gemaakt door Sanne Schoolfotografie. 
Na de fotoshoot ontvangt u via school een inlogkaart. U ontvangt 1 inlogkaart per kind.  
Vervolgens gaat u naar; www.sannesschoolfotografie.nl. 
U logt in met de code die op de inlogkaart staat vermeld. Daarna kunt u uw eventuele bestelling plaatsen. 
De fotografen houden rekening met onze Corona maatregelen en hanteren ook een eigen protocol. 

 

 Ouderhulp 
 
Heel beperkt en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften 
kunnen wij weer gebruik maken van ouderhulp; de bibliotheek is weer 
open, de luizencontrole is gestart en de onderbouw is op excursie 
geweest met een aantal ouder-begeleiders. Ook op het schoolkamp 
van onze bovenbouwers zijn 3 vaders mee. 
Bij al deze activiteiten letten wij goed op elkaars veiligheid. 
We hebben besloten de creamiddagen ook weer te gaan organiseren. 
Ook deze middagen zullen uiterst zorgvuldig worden voorbereid. 
 
Een paar keer per jaar is onze school één groot doe-laboratorium.  
Per klas worden 2 activiteiten gekozen door de leerkracht die geschikt zijn voor alle leeftijden en die binnen 
1 les afgerond kunnen worden. Verder zorgen zij voor materiaal en gereedschap. Ondertussen kunnen de 
kinderen alvast een activiteit kiezen en zich inschrijven (dit wordt uiteraard onder toezicht en/of met hulp 
van de leerkracht gedaan).  
Ouders die willen komen helpen, kunnen zich inschrijven via Social Schools. De intekenllijst zal te zijner tijd 
worden gepubliceerd.  
 

 Ouderhulp en ouderbegeleiding 
 
In deze INFO heeft u al kunnen lezen welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we zo veilig 
mogelijk in elkaars nabijheid zijn: leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers. 
Voor de meeste activiteiten waarbij ouderhulp gewenst is doen we een oproep via Social Schools en daar 
kunnen ouders zich voor inschrijven. Dat werkt heel goed. 
Maar hoe werkt het dan als er begeleiding nodig is voor een excursie (autovervoer), een schoolreisje of 
voor de KMD voor de bovenbouw? 
Over het algemeen geldt dat er dan ook via Social Schools wordt ingeschreven, maar soms werkt een brief 
met een invulstrookje beter en soms hangt er toch nog een inschrijflijstje bij de deur (ivm COVID-19 nu 
uiteraard niet).  
Voor de KMD, waarbij er ouderhulp wordt gevraagd voor meerdere dagen, geldt een andere procedure. 
Het is tijdens een meerdaags kamp van groot belang dat een goede samenstelling en samenwerking tussen 
de begeleiders essentieel is voor een geslaagd kamp! Daarom werken we niet met een inschrijving maar 
hebben we ervoor gekozen dat de leerkrachten zélf de begeleiders uitnodigen. Zij doen dit weloverwogen 
en in goede samenspraak. We selecteren allereerst uit eigen geroutineerd personeel en vullen de 
begeleiding aan met 2 of 3 ouder/verzorger-begeleiders. Omdat we alleen 
vrouwelijke leerkrachten hebben, gaat bij de selectie de voorkeur uit naar 
begeleiders van het mannelijke geslacht. We hebben door jarenlange 
ervaring gemerkt dat deze balans in mannen en vrouwen heel goed werkt.  
Verder gaat onze voorkeur uit naar begeleiders die ervaring hebben 
opgebouwd met de begeleiding van de KMD. We vragen dus vaak dezelfde 
mensen, of mensen waarvan we weten dat ze de komende jaren 
beschikbaar zijn om deze ervaring op te doen (meerdere kinderen op 
school). Zo werkt het voor ons het efficiëntste. 
We begrijpen dat we hiermee sommige enthousiaste ouders teleurstellen, 
die graag ook mee hadden gewild, maar hopen dat u voor onze keuze begrip 
heeft. Uiteraard kunt u altijd aangeven bij de leerkracht dat u interesse heeft 
om te begeleiden tijdens de KMD. 
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 Oudergesprekken 
 
We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de ontwikkeling van uw kind. In week 39 zullen 
daarom oudergesprekken worden gevoerd. In principe vinden deze gesprekken op school plaats. 
Voelt u zich daar niet veilig bij of heeft u Corona gerelateerde klachten? Dan zal het gesprek online gevoerd 
worden. De intekenlijsten voor de gesprekken worden door de leerkrachten op Social Schools geplaatst. 
De gesprekken vinden zowel ’s middags na schooltijd als ’s avonds plaats. U kunt zelf een handige planning 
maken indien u meerdere oudergesprekken voert. 
Wilt u bij het betreden van de school alle veiligheidsmaatregelen goed naleven? 
 

     Onderwijsinspectie   
 

In het schooljaar 2018-2019 is onze school door de onderwijsinspectie bezocht voor een 

kwaliteitsonderzoek. De inspecteurs beoordeelden veel van de standaard items voldoende tot goed. De 

aandachtspunten die wij mee hebben gekregen betrof de taakgerichtheid van onze leerlingen en de 

groepsinstructies. In voorgaande INFO’s , maar ook in het jaarverslag en ons jaarboekje heeft u daar al veel 
over kunnen lezen. 

Op 29 september komt de inspecteur wederom op de Flierefluiter. Volgens een vastgestelde agenda 

worden verschillende onderwijszaken besproken maar vooral zullen wij met de inspecteurs in gesprek gaan 

over de wijze waarop wij de aandachtspunten hebben aangepakt en hebben verbeterd. Natuurlijk gaan wij 

ook met ons laten zien hoe alle veranderingen (doelenboekjes, leergesprekken) er in de praktijk uit zien.  

We zetten ons beste beentje voor! 

Er vinden ook gesprekken plaats met directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. Niets bijzonders eigenlijk, 

maar toch ook een speciaal moment. We krijgen hiermee een kans onze school met trots te presenteren! 

Uiteraard zullen wij zowel de opbrengst van dit inspectiebezoek met u delen.   

 

    Agenda  
 

Wo. tm vr. 9 tm 11 september KMD voor Haviken en Kaketoes 

Maandag  14 september Lesjes avond verplaatst naar 22 maart  

Dinsdag 22 september Studiedag, school gehele dag gesloten 

 23 t/m 30 sept Kinderpostzegelactie 

 30 sept t/m 11 okt Kinderboekenweek, thema is “en toen?” 

 

 


