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Beste ouders/verzorgers,
Vorige week was het zover; we konden weer ouders in de school ontvangen. Wat een feest!
Kinderen en ouders genoten ervan om de klas en de werkjes te bewonderen. Maar ook alle collega’s
en ik genoten van de aanwezigheid van ouders.
In week 40 (4 t/m 8 oktober) zal er weer een ouder-inloop worden georganiseerd. Let u volgende
week op Social Schools want dan kunt u zich hiervoor inschrijven.
Inmiddels hebben in de midden- en bovenbouwgroep de informatie-avonden plaats gevonden.
De leerkrachten maakten kennis met de ouders en gaven informatie over het verloop van het
schooljaar. Ook werden algemene vragen gesteld en beantwoord. Het waren fijne avonden.
Omdat we met elkaar willen zorgen voor een fijn schooljaar dat goed verloopt, is het waardevol om
op dergelijke momenten met elkaar in gesprek te gaan. Voor ouders is het fijn te weten wat hen te
wachten staat en ook om de ouders van de andere kinderen in de klas te leren kennen. Hartelijk
dank dus aan alle ouders die de moeite hebben genomen de avond te bezoeken.
Niet alleen de mogelijkheid de school te bezoeken is teruggekeerd, ook diverse activiteiten worden
weer georganiseerd.
Voor de komende periode staat de kinderpostzegelactie, de opening van de kinderboekenweek en
de creamiddag op het programma.
U leest erover in deze INFO.
Patricia Meyer
NB: Morgenmiddag heeft het team een studiemiddag met als onderwerp; het inrichten van de
lesstof voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging. Vanwege deze middag zijn alle
kinderen om 14.00 uur vrij.

Corona berichtgeving
U heeft het natuurlijk al gehoord; er zijn meer versoepelingen, ook op onze school.
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is vanaf
maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het
kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn
verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een kind in de klas van uw
kind positief getest is met het coronavirus, hoeft vanaf 20 september niet meer de hele klas in quarantaine.
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school, mits ze geen klachten
vertonen. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd

via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een klas kan de school op advies van de GGD
besluiten de klas in quarantaine te plaatsen.
Voor personeel dat niet als ‘immuun’ wordt beschouwd, blijft het advies om twee keer per week een
zelftest te doen.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen.
Scholen krijgen hierdoor meer ruimte om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, om
bijvoorbeeld met hun kind het klaslokaal en werkjes te bewonderen.
We achten het verstandig de invoering van de versoepelingen zo zorgvuldig mogelijk te doen. Onze school
heeft nauwe doorgangen en beschikt niet over de meest moderne ventilatiesystemen.
Om alle medewerkers, onze leerlingen en de ouders te beschermen, handhaven we een beperkte toegang
tot onze school. In ieder geval tot de herfstvakantie blijft op onze school gelden dat ouders en kinderen bij
aanvang van de schooldag bij het hek afscheid nemen. Ouders zijn na schooltijd welkom tijdens de ouderinloop, waarvoor u zich via Social Schools kunt inschrijven. Afhankelijk van de ontwikkelingen met
besmettingen zullen we ouders hopelijk nog meer toegang kunnen geven.

Ventileren
Juist in deze tijd is het ventileren van het binnenmilieu van groot belang.
Door alle deskundigen wordt dit als een van de belangrijkste maatregelen genoemd.
Het binnenmilieu is een verzamelnaam van factoren in een gebouw die de gezondheid kunnen beïnvloeden.
Op onze school gelden de volgende afspraken
• elke leerkracht draagt zorg voor de juiste mate van
ventilatie en houdt daarbij rekening met de juiste afstelling
van de verwarming;
• de schooldeuren zijn zo lang het weer het toelaat open voor
extra doorstroom van frisse lucht;
•
elke leerkracht controleert de klas regelmatig op
vochtplekken, schimmels en/of andere mogelijke oorzaken
die het binnenmilieu van de klassen negatief kunnen
beïnvloeden.
Wanneer het buiten kouder wordt, kan het voor de kinderen handig zijn een extra trui op school te hebben.
Met al die open ramen en deuren kan het namelijk best fris zijn in school.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt ieder jaar in oktober
georganiseerd. Tijdens het tien dagen durende
evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten
rond het kinderboek. Op grote schaal haken
bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele
centra hierop in. Het jaarlijks wisselende thema van
de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de
organisatie van de vele activiteiten.
Dit jaar is het thema “Worden wat je wil”
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan
komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden
waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden.
Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! De Kinderboekenweek
loopt van 6 t/m 17 oktober.

Ook bij ons op school worden activiteiten rond dit thema verzorgd. De start is op maandagmorgen 4
oktober. We gaan met de kinderen naar de voorstelling ‘Kaft, Blaadjes en Letters’.
Deze wordt opgevoerd in de toneelruimte van de andere school binnen ons bestuur: Jenaplanschool de
Tandem in de Kersenboogerd.
We zoeken chauffeurs om ons te vervoeren. Helaas is het niet mogelijk om van de voorstelling mee te
genieten. De voorstelling duurt een uur en uiteraard hebben we u daarna weer nodig om ons weer terug
naar de Flierefluiter te brengen.

Lege batterijen? Lever ze in op school!
Goed nieuws! Vanaf nu kunt u uw lege batterijen bij ons op school
inleveren. Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor
elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een
geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld
schoolartikelen of leuke activiteiten voor onze kinderen. Hoe meer
ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze
school zal ontvangen.
Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 stuks in een zakje
doet samen met een briefje met naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer, maakt u zelf ook kans op een leuke beloning.
Meer informatie over deze actie vindt u op www.legebatterijen.nl.
Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de
metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en
dakgoten!

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doet U met ons mee?
(in de bijlage bij deze INFO ziet u welke batterijen geschikt zijn om in te leveren)

Wensen inventarisatie
Vorig schooljaar hebben wij een kwaliteitsonderzoek afgenomen.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er grote tevredenheid heerst bij de
medewerkers, bij onze leerlingen en (niet onbelangrijk) ook bij onze ouders. Daar
zijn we bijzonder trots op. Natuurlijk zijn er ook aandachts- en verbeterpunten.
Eén van de verbeterpunten die aangegeven werden door de ouders betrof de
organisatie van bijeenkomsten voor ouders en de betrokkenheid van ouders bij
schoolactiviteiten..
Omdat wij hier graag gehoor aan geven en willen onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen, ontvangt
u binnenkort een vragenlijst om ons een nóg beter beeld te geven van uw wensen. U ontvangt de vragenlijst
via ParnasSys.

Met verhalen de gezinsband versterken (workshop door GGD)
Van 4 t/m 10 oktober 2021 is de Week van de Opvoeding. Dit is een landelijk initiatief van het Nederlands
Jeugd Instituut (NJI) met als thema ‘Vertel eens…’
Vertel eens... is de uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan. Tijdens de Week van de Opvoeding
worden door het hele land activiteiten georganiseerd rond dit thema.
Op donderdagavond 7 oktober organiseert GGD Hollands Noorden een online bijeenkomst Vertel eens!
Er wordt gesproken over hoe verhalen de band in een gezin kunnen versterken. Tijdens deze online

bijeenkomst laat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach) zien hoe je via gesprekken,
(familie) verhalen en luisteren de band met je gezin en familie versterkt. Opvoeders krijgen tips en
voorbeelden hoe ze in gesprek gaan en blijven met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en worden
uitgedaagd om na te denken over hun rol als ouder/opvoeder/grootouder. Daarnaast wordt ingegaan op
het belang van familietradities en geschiedenis om op die manier de band in het gezin en familie te
versterken.
(zie ook de flyer die als bijlage bij deze INFO is meegestuurd)

Eerste CREA-middag op donderdag 7 oktober
We hebben het in de speciale editie van de INFO, die u in juli heeft ontvangen, al aangekondigd: de CREAmiddag op de Flierefluiter.
Tijdens deze middag worden de kinderen in zgn. familiegroepen (d.w.z. alle leeftijden door elkaar) bijeen
gebracht om creatieve activiteiten te ontplooien. Waarom in familiegroepen en niet per klas afzonderlijk?
We vinden het belangrijk dat de kinderen leren ván en mét elkaar. Dat ze elkaar leren kennen en
ondervinden dat samenwerking en hulp bieden én krijgen in een groep belangrijk (en leuk!!) is.
Vooral de jongere kinderen zullen het misschien erg spannend vinden om uit hun groep te worden gehaald
en in een voor hen vreemde klas met kinderen samen te werken die ze misschien nog niet zo goed kennen.
Ook de oudere kinderen zullen eraan moeten wennen dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in
dit groepsverband. Uiteraard begeleiden we alle kinderen in dit proces, zodat het een succesvolle
onderneming wordt!
Hoe gaat het verder in zijn werk?
Naast de crea-momenten waarop aandacht wordt besteed aan de
St. Maarten-lampionnen en een Sinterklaas- en/of Kerst-knutsel,
organiseren we ook dit schooljaar weer 4 middagen waarin
verschillende creatieve activiteiten worden geboden. Dit kan van
alles zijn: van koken tot papiervouwen en van boetseren tot
dansen of muziek maken. De kinderen kunnen zelf per keer kiezen
welke activiteit ze willen doen. Ze kiezen steeds uit 8 vaste
activiteiten.
Het vergt uiteraard wat inspanning om de organisatie rond te
krijgen:
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).
Hoe kunt u als ouder helpen?
Vaak is ouderhulp onontbeerlijk bij crea-activiteiten. Binnenkort ontvangt u via Social Schools een
hulpverzoek, waarop u kunt reageren. Dat kan in de klas van uw kind zijn, of in een andere klas! We geven u
hierbij alvast de data door :
donderdag 7 okt, vrijdag 29 jan, donderdag 7 april en vrijdag 10 juni
Het tijdstip is steeds van 13.00 tot 14.15 uur.

Het worden vast super creatieve en inspirerende
CREA-middagen!
Lukt het u niet om u via Social School aan te melden, dan is
uiteraard een ouderwets briefje meegeven met uw kind ook
voldoende…

NIO toets
De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) is een Nederlandse test voor het onderwijs
en wordt voornamelijk gebruikt om te testen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het beste bij
uw kind aansluit.
Vandaag werd de toets afgenomen bij kinderen uit groep 8. De algemene intelligentie en een indicatie van
het aanlegniveau van kinderen wordt ermee gemeten. Het geeft een zeer betrouwbaar advies om het
niveau van leerlingen te bepalen: van vmbo tot en vwo.
De NIO bestaat uit zes subtests:
• op gebied van verbaal inzicht: Synoniemen, Analogieën en Categorieën;
• op gebied van rekenkundig-ruimtelijk inzicht: Getallen, Rekenen en Uitslagen.
Iedere subtest wordt voorafgegaan door twee tot twaalf oefenvoorbeelden. Deze worden gemaakt en
besproken. Dit geeft de leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen. Vooraf opgaven oefenen is dus niet
nodig. De normering van de NIO is gebaseerd op leerlingen die zonder te oefenen de test hebben gemaakt.
Vooraf oefenen zou daardoor de testuitslag vertekenen, waardoor de leerling een te laag of een te hoog
schooladvies zou krijgen.
De NIO geeft een advies op basis van het intelligentieniveau van de leerling. De uitslag geeft onder andere
aan hoe goed de leerling presteert, variërend van 'zeer laag' tot 'zeer hoog', ten opzichte van de
verschillende onderwijstypen.
Onze schoolverlaters hebben hard gewerkt deze ochtend. We hebben er alle vertrouwen in dat de
resultaten ons een goed beeld zullen geven van alle kinderen individueel.

Nationaal Schoolontbijt op 2 november
Als school met het predicaat ‘Gezonde School’ streven wij ernaar onze
kinderen veel te leren over een gezonde leefstijl. Dit schooljaar doen wij
daarom op herhaling mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Het Nationaal Schoolontbijt is al jaren een ontbijtfeest voor iedereen: met
de hele school gezellig rond een tafel vol gezonde keuzes en in de klas
werken met lesmateriaal voor alle groepen.
Ons schoolontbijt wordt verzorgd op dinsdag 2 november
Uw kind leert hoe een gezond ontbijt eruit ziet. De kinderen ontdekken hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze
dit eventueel kunnen verbeteren. Ook thuis kunt u aandacht besteden aan dit thema. Meer informatie vindt
u via: https://www.schoolontbijt.nl/ouders.
Leuk om zelf of samen met uw kind bijvoorbeeld de ontbijtmeter in te vullen!
Op de site staan ook filmpjes over gezond ontbijt en bewegen.
Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt.
Dit jaar met nóg meer variatie in zoet en hartig beleg, lekker brood, zuivel, groente en thee. Er valt dus veel
te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de
garantie voor een gezonde start van de dag. In het ontbijtpakket vinden kinderen ook vrolijke placemats
én leuke doe-boekjes met gezonde recepten voor thuis.
We kijken er naar uit! Dat wordt smullen!

Schoolfruit
Nog een manier waarop wij onze kinderen willen helpen bij het vinden van een
gezonde leefstijl is het aanbieden van fruit op school.
Ook dit jaar doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in

de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de
kleine pauze.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook verrassend en leuk!
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen
kennis met verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak
na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets dat je kunt ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven
de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen
ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
U kunt zelf ook een bijdrage leveren:
Dat kan bijvoorbeeld door ook fruit en groente mee te geven op de dagen dat er geen groente en fruit
van EU-Schoolfruit wordt uitgedeeld.
• U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika meegeven. Denk ook eens aan
niet gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.
• Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en
aardbeien door het toetje!
• Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox, een
appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u fruit
makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het
fruit niet bruin.
• Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef altijd een
hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de (mogelijke)
angst voor nieuwe smaken.
De actie duurt maar liefst 20 weken lang! Op dit moment is de start datum niet bekend, maar uiteraard
informeren wij u daar nog over.
Over het schoolfruit project kunt u meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl

Mediatoren
Onze school is (net als u thuis) voortdurend bezig met opvoeden. Wij
doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De
Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in
school en in de klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid
van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische
gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien
en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan.
Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je
constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen
hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer
de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze
ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring
op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks
een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerling-mediator, die andere kinderen helpen bij het
oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat een mediatie veilig en
succesvol verloopt.
Door het vertrek van een aantal groep 8 mediatoren naar het Voortgezet Onderwijs, is er ruimte voor
nieuwe mediatoren. Kinderen uit groep 7 komen in aanmerking om opgeleid te worden tot leerling
mediator. Binnenkort vindt de sollicitatieprocedure plaats. Vervolgens worden de kinderen geselecteerd en
kan de training starten. De training omvat 5 bijeenkomsten met aan het eind hiervan een heuse diplomauitreiking. De trainingen worden geleid door Patricia en zij wordt bijgestaan door twee junior opleiders.
Deze junior opleiders zijn kinderen die de training al met goed resultaat hebben afgerond en actief zijn als

mediator. De ouders van de kinderen die geselecteerd worden en aan de training zullen deelnemen worden
persoonlijk bericht.
Voorafgaand aan de training wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die
gevraagd worden om leerling-mediator te worden. Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep
heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid zullen worden.
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien hoe goed kinderen
dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
Heeft u vragen over De Vreedzame School of de leerling mediatoren; richt u zich tot de leerkracht van uw
kind, stuur een mail of bel!

Kinderpostzegels-actie
Op woensdag 29 september om 12.00 uur start de
Kinderpostzegelactie 2021! (voor de Kaketoes)

Ouder-inloop
We zijn blij met de vele positieve en verheugde reacties op de mogelijkheid voor
ouder-inloop. Tot onze spijt bemerkten we dat het voor sommige niet mogelijk
bleek een tijdslot vast te leggen. We hebben de oorzaak van het probleem
gevonden! Bij de volgende ronde ouder inloop momenten (in week 40) zullen we
er voor zorgen dat kinderen van bijvoorbeeld gescheiden ouders, met beide ouders
een keer in de klas kunnen komen kijken.

Besteding NPO subsidie
Montessorischool de Flierefluiter is een moderne Montessorischool. Dat betekent dat we moderne
materialen, voor onder andere taal en rekenen, combineren met de traditionele materialen en werkwijzen
van Maria Montessori. Voor het rekenonderwijs doen we dit door inzet van de methode Getal en Ruimte te
combineren met materialen. Om nog meer doelgericht vanuit onze Montessori-visie te kunnen werken
hebben voor dit schooljaar met de NPO subsidie de Montessori rekenkasten van “Ik wil rekenen”
aangeschaft. De lesmaterialen zijn zelfsturend en grotendeels zelfcorrigerend. De opdrachtkaarten in de
methoden verwijzen naar de specifieke Montessorimaterialen zoals de breukencirkels, het fichesspel,
pythagorasbord en trinoom.
In het Montessorionderwijs wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het motto ‘Leer mij het zelf te doen‘ betekent
voor ons dat wij kinderen steeds meer zelfsturing en verantwoording geven over het
eigen leerproces. Wij zetten hiervoor per periode doelenplanners in waarbij kinderen
door de jaren heen steeds meer zelf de sturing en verantwoording krijgen. De
leerdoelen of kind-doelen in deze planners verwijzen naar Montessorimaterialen en methoden van Getal en Ruimte. De kinderen kunnen binnen de planner keuzes maken,
hulp vragen, aangeven dat zij een doel bereikt hebben, samenwerken en nog veel meer.
Binnen deze kaders kunnen zij kiezen: het is vrijheid in gebondenheid.

Extra Oudergesprekken voor groep 2 t/m 7 (zonder rapport)
Op onze school is het gebruikelijk dat de ouders van de kinderen die van groep
zijn gewisseld, na de zes eerste schoolweken in gesprek gaan met de leerkracht
van hun kind. Het is geen gesprek n.a.v. een rapport. Het doel van het gesprek
is om met elkaar te bespreken hoe de start van het kind in de nieuwe groep
verloopt. De leerkracht vertelt de ouders wat zij waarneemt en hoort op haar
beurt graag van de ouders welke signalen zij opvangen. Omdat dit schooljaar
veel kinderen van groep zijn veranderd en vorig schooljaar de contacten
vanwege de Corona-maatregelen beperkt zijn geweest, bieden we alle ouders
van groep 2 tot en met 7 een gesprek aan.
De kinderen van groep 1 hebben allen een individueel startgesprek gehad en groep 8 heeft binnenkort de
advies gesprekken. Vandaar dat de eerste ronde zich richt op de groepen 2 tot en met 7.
De gespreksronde zal plaats vinden in week 40. U kunt vooraf intekenen via Social Schools.

Even voorstellen…
Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Fabienne Scholing, tweedejaars student van de opleiding
onderwijsassistent op het Horizon College. Mijn bedoeling is om hierna nog verder te studeren aan de Pabo.
Een aantal van jullie heeft mij al gezien in de klas. Het komende jaar kom ik op de donderdag/vrijdag stage
lopen in groep Kolibries bij juf Manuela. Ik hoop veel te kunnen leren in deze klas en heb er erg veel zin in!
Groetjes van Fabienne

Hallo iedereen,
Mijn naam is Emma, 17 jaar en ik ben tweedejaars studente op het Horizon College. Ik doe
de opleiding onderwijsassistent hier in Hoorn. In mijn vrije tijd houd ik van knutselen, lekker
eten en buiten met de hond lopen. Zoals jullie misschien al gehoord hebben loop ik stage op
jullie school in groep 1/2 bij de Flamingo’s. Zelf ben ik erg enthousiast om te zien hoe het in
de klas toegaat en om zo veel mogelijk te leren. Ik zal het hele schooljaar op school bij de
Flamingo’s zijn, maar wel alleen op donderdag en vrijdag.

Sportzaken
Kom hockeyen bij WFHC in Hoorn!
Wil jij ontdekken dat hockey een hele gave teamsport is? Kom dan vrijblijvend
proeftrainingen volgen. Meld je aan via onze website (www.wfhc.nl) en je mag 3x
gratis meetrainen. Je zult dan merken dat hockey leuk en uitdagend is en dat
WFHC een gezellige club is.
We hebben sport mogelijkheden voor kinderen vanaf 4 jaar met ons
funkeyprogramma, vanaf 6 jaar ga je spellenderwijs bij de benjamins verder, voor kinderen van 7
t/m 10 jaar zijn er veel jongste jeugdteams. Jeugdleden, dat zijn kinderen van 11 t/m 17 jaar deze
spelen met een 11tal. Meer informatie kun je vinden op de website www. Wfhc.nl of kom een keer
kijken op ons mooie complex op de Roskam in Hoorn.

Turnvereniging HG&TC houdt een talententest op zaterdag 2 oktober.
Ben je of ken je een meisje, geboren in 2016, 2015, 2014 of 2013 en vind je gymmen
of turnen super leuk? Laat je talent dan zien aan onze trainsters van de selectieteams!
Datum: zaterdag 2 oktober 2021
Locatie: Turnvereniging HG&TC, Roerdomp 1a in Hoorn
Tijd:
van 9.00 - 10.30 uur
Graag aanmelden via: talententesthgtc@outlook.com o.v.v. naam en geboortejaar.

Verslag Kennismakingsdagen van de Kaketoes 8 t/m 10 sept
De KMD
We verzamelden om half negen in de klas. En we vertrokken om 9 uur met de auto. Na
ongeveer 40 minuten in de auto gezeten te hebben gingen we in een bos expeditie doen
in de duinen en even wat leuks kopen in het winkeltje daar dichtbij. Jammer genoeg
moesten we daar weg en naar het huisje, ook leuk hoor…
We verdeelden de bedden rustig aan en pakten de koffers uit. Even bedden testen…
En op naar het strand! Lekker zwemmen, springen, klimmen en even uitrusten van de
reis die we achter de rug hadden.
Helaas moesten we ook weer naar het huisje terug om te lunchen. Maar daarna konden
we gelukkig even spelen en uitrusten rondom en in het huisje.
En toen het heerlijke eten á la kampvaders, die heerlijk 2 dagen voor ons gekookt
hebben: de eerste dag overheerlijke pasta en het laatste dagje lekker broodje gezond
met een broodje knakworstjes erbij. Helaas bestaat corvee ook nog en moesten wij
dat de eerste dag meteen doen: afwassen ook dat nog. Maar daarna had je weer even
lekker de tijd voor jezelf doen wat je wil. (Nou niet te gek trouwens.) Op het eind nog
even een leuk spelletje doen in het donker ‘s avonds en naar bedje toe met helaas
juffen op de gang (die alles wat je deed hoorden, en heel graag willen dat je stil bent)

En dag 2 verliep ook lekker rustig. Ontbijten en een lekkere lunch maken voor op het
strand. Je zwemkleding aantrekken en weer lekker een heel gezellig dagje strand.
Even juffen pesten! (noem geen namen…..juf Debby, juf Debby, juf Debby, juf Debby,
juf Debby)
In het huisje even douchen als je wilde en anders lekker
rustig aan iets doen of oefenen voor de bonte avond
bijvoorbeeld. En dan is het alweer tijd voor het eten á la
kampvaders. Als presentatrice even glow-sticks uitdelen
aan iedereen. En beginnen aan de Bonte Avond.
Na 6 hele leuke, gezellige, grappige en coole acts even
pauzetje met heerlijk eten en wat drinken met een lekker
muziekje erbij. En verder met de laatste 6 hele leuke,
gezellige, grappige en coole acts. Nog even helpen troep opruimen en anders lekker
uitrusten voor de terugreis. En slapen maar (met helaas weer juffen op de gang die
alles horen en willen dat je stil bent) Wakker worden, corvee doen en ontbijten maar.
Koffer inpakken en verzamelen bij degene die de auto waar jij in zit bestuurt en
rijden maar. Nog even langs een heel leuk park (met vaders en juffen die je van het
springkussen lanceren) en heerlijk een patatje met een snack eten. Met een warm
toeterend welkom de straat inrijden, zodat iedereen uit de buurt weet dat we weer
thuis zijn. Je huis binnen komen en dood op de bank neerploffen…… en slapen
zzzzzzzzzzzzzzzz
Heel erg bedankt voor dit leuke kamp juffen….

Agenda
Donderdag

23 september

Studiemiddag Team, school vanaf 14.00 uur gesloten

Vrijdag

24 september

KZing! Muziek/dans/drama voor alle klassen

27 sept t/m 1 okt

Week tegen het Pesten

29 september

Start Kinderpostzegelsactie
(alleen Kaketoes, zij zijn daarom om 12.00 uur uit)

4 t/m 7 oktober

Ouder-inloop op inschrijving

6 t/m 17 oktober

Kinderboekenweek, thema is “Worden wat je wil”

Donderdag

7 oktober

ICT les in de klassen

Vrijdag

15 oktober

Studiedag team, school gehele dag gesloten

16 t/m 24 oktober

HERFSTVAKANTIE

25 oktober

Studiedag team, school gehele dag gesloten

Woensdag

Maandag

