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Beste ouders/verzorgers,
Er rest ons nog anderhalve schoolweek voordat de school de deuren sluit vanwege de
herfstvakantie.
Voor de leerlingen een extra lange vakantie door de studiedagen op vrijdag 15 en maandag 25
oktober. Maar eerst nog de komende dagen genieten met elkaar. Ze staan bol van interessante en
plezierige activiteiten.
Afgelopen maandag openden wij op zeer geslaagde wijze de Kinderboekenweek met een
humorvolle theatervoorstelling. We waren hiervan te gast op onze andere school; Jenaplanschool
De Tandem. Dank aan de vele ouders die bereid waren onze leerlingen er naartoe te vervoeren.
Deze week wacht er nog een leuke activiteit; de creamiddag. Er worden vast weer prachtige
kunstwerken gemaakt. En deze week zijn er ook weer visite-momenten waarop u samen met uw
kind in de klas (na schooltijd) een kijkje kunt nemen. Via Social Schools kunt u zich hiervoor
inschrijven. Hetzelfde geldt voor de oudergesprekken die deze week plaatsvinden.
Patricia Meyer

Zwerfboeken station vernieuwd!
Vorig schooljaar heeft uw kind wellicht een zwerfboek meegenomen naar huis om thuis te lezen. Zo konden
de kinderen toch, ondanks dat de (school)bieb gesloten was, heerlijk met een boek naar keuze thuis lekker
lezen.
Vanaf heden kan uw kind opnieuw met een zwerfboek thuis aankomen. U herkent dit boek dan aan de
speciale sticker (zie bijlage).
De Flamingo's hebben een eigen station bij hun klas staan, waar ze uit voor hen geschikte boeken kunnen
kiezen. De kinderen uit de overige klassen kunnen in de grote middenruimte een boek op genre (spanning,
dieren, dagelijks leven, fantasie en Engels) uitkiezen. Het kan voorkomen dat het leesniveau niet helemaal
past bij uw kind. U dat merkt dat snel genoeg, wanneer u thuis even meeleest met uw kind.
Wanneer het boek uitgelezen is of niet helemaal aansluit bij het niveau van uw
kind, kan het op school ingeleverd worden in de krat onder de tafel.
Wij zorgen dan dat het boek weer netjes op de juiste plek komt.
Bent u toevallig de komende periode op school voor een gesprek of bent u om
één of andere reden weer binnen op school, dan staan er voor u óók boeken om
uit te kiezen. Hoe leuk is dat? Immers zien lezen is doen lezen...
Of, u neemt een kijkje om het totale aanbod te bewonderen. Juf Manuela en
Merel, de moeder van Luca hebben er een prachtig zwerfboekenstation van
gemaakt.
Heeft u thuis boeken waar u afstand van wil doen en die geschikt zijn voor ons
zwerfboekenstation, dan kunt u deze voorzien van een sticker (op het "station"
aanwezig) en plaatsen in de krat onder de tafel.
Wij zorgen er dan voor dat ze op de juiste plek terecht komen en mee doen in het zwerfboeken-project!

Online magazine voor ouder
Vanaf vandaag online: online magazine voor ouders - Zorg goed voor jezelf
Van 4-10 oktober 2021 is de Week van de Opvoeding. Dit is een landelijk initiatief van het Nederlands Jeugd
Instituut (NJI) met als thema: Vertel eens…
Tijdens de week van de Opvoeding wordt er op een positieve manier aandacht besteed aan opvoeden en
ouderschap. Voor ouders is er een online magazine uitgebracht met als thema ‘Zorg goed voor jezelf’. In het
magazine staan artikelen over goed voor jezelf zorgen als ouder, vaderschap, de eerste 1000 duizend dagen,
pandemie & natuurrampen, werk en gezin combineren en interviews met ouders en professionals.
Nieuwsgierig? Het magazine is vanaf vandaag online! Zie: Online magazine voor opvoeders:
Goed voor jezelf zorgen.
Het online magazine gaat over goed voor jezelf zorgen als ouder. Als het goed gaat met jou als
ouder of opvoeder voel je je prettig en kun je beter voor je kind zorgen. Ook geef je een goed
voorbeeld. Lees in dit magazine verhalen van ouders en professionals uit heel Nederland,
misschien ook wel uit jouw regio!

Oudervragenlijst
Vorige week heeft u per mail een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een vragenlijst. De enquête
bevat 12 vragen over de behoefte die u heeft aan contact met school en inhoudelijke bijeenkomsten.
Uit de ouder-tevredenheidsmeting van schooljaar 2020-2021 is de wens om meer ouderbijeenkomsten te
organiseren naar voren gekomen. In het verleden was de opkomst bij dergelijke bijeenkomsten altijd laag.
Nu de wens er wel blijkt te zijn, willen wij goed zicht krijgen op de wijze waarop we aan deze behoefte
tegemoet kunnen komen.
Nog niet alle ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dus bij deze het verzoek de vragen voor ons te
beantwoorden. Heeft u de uitnodiging gemist? Laat het ons weten dan zorgen wij het in orde komt.

Stagiaire stelt zich voor
Hoi, ik ben Danique! Een paar ouders hebben mij misschien al gezien, maar velen ook
nog niet. Ik ben een eerstejaars student op de IPABO en kom vanaf deze week stage
lopen in groep 7/8 van juf Saskia. Mijn stage duurt tot eind januari en ik ben er steeds
op maandag en eens in de zoveel tijd een hele week. In mijn vrije tijd ben ik veel aan
het sporten of aan het werk. Ik heb super veel zin in mijn stage en hoop jullie
binnenkort allemaal te zien!

Kinderboekenweek (KBW)
Op maandag 4 oktober zijn alle klassen van de
Flierefluiter op visite geweest bij de Tandem in de
Kersenboogerd, om daar de theatervoorstelling
“Kaftblaadje en Letters” bij te wonen. Theatergroep
PreojectoAnnagrama verzorgde de voorstelling. Het ging
over een acrobaat/verhalen verzinner die graag lichaam
en geest wilde verlichten door zijn gedachten en alle
verhalen die in zijn hoofd zaten op papier te zetten en
vervolgens in een drukkerij te laten vervaardigen tot
een heus boek. Daarbij kwamen natuurlijk wat
onverwachte zaken om de hoek kijken en werden enpassant ook wat acrobatische toeren verricht.
Het was een boeiende voorstelling die door de kinderen (en de
juffen/meesters!) enorm werd gewaardeerd.

Het sluit prima aan bij het thema van de KBW: “Worden wat je wil”.
We zullen op school met verschillende acties en activiteiten dit thema
behandelen en gaan het daarbij o.a. hebben over talenten en beroepen;
benieuwd welk beroep de Flierefluiters voor zichzelf uit zullen kiezen want de
keuze is natuurlijk enorm groot!
Bij de afsluiting van de KBW (op school) op donderdag 14 oktober mogen de
kinderen verkleed komen in een beroep naar keuze. We gaan dan een heuse
beroepen catwalk doen. Rond half 3 zullen we buiten op het plein een
bijpassend liedje (met een dansje…) voor u ten gehore brengen, zodat u kunt
meegenieten… wees dus op tijd! We zullen dan bij poort 2 staan.
Om 14.45 uur zullen de kinderen via hun eigen poort naar huis gaan.
We wensen u bij deze dag-afsluiting alvast een fijne herfstvakantie (vrijdag is
immers een studiedag).

Proeflessen tennis
Na de herfstvakantie starten met tennis!
Doe een proefles bij TV de Hulk in oktober of november. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen inschrijven
voor een les op maandag om 14.30 uur of op dinsdag om 15 of 16 uur.
Kleuters kunnen een proefles doen op de woensdag om 14.45 uur.
Iedereen die een proefles doet, krijgt een leuke goodiebag en een mooie aanbieding om nog beter kennis te
maken met tennis.
Kom je ook na de herfstvakantie?
Opgeven kan via Hoornbeweegt.nl of door een mail te sturen naar jc@tvdehulk.nl

Lekker schaatsen!

Agenda
6 t/m 17 okt

Kinderboekenweek “Worden wat je wil”

Donderdag

7 oktober

CREA middag 13.00 – 14.15 uur

Donderdag

14 oktober

Afsluiting KBW op schoolplein 14.30 uur

Vrijdag

15 oktober

Studiedag Flierefluiter-team, school gehele dag gesloten

16 t/m 24 okt

HERFSTVAKANTIE

Maandag

25 oktober

STABO Hoorn personeelsdag, school gehele dag gesloten

Dinsdag

26 oktober

1e schooldag na herfstvakantie

Donderdag

28 oktober

VO voorlichtingsavond groep 8-ouders

Vrijdag

29 oktober

KZing! Muziek/Dans/Drama op school

Vrijdag

29 oktober

Kick-off Zwerfafval project

Zondag

31 oktober

Start WINTERTIJD (klok een uur terug…)

Vervelen in de herfstvakantie? Dat kan bijna niet….
In de buurt is van alles te doen en beleven!
In de bijlagen bij deze INFO suggesties voor uren plezier
FIJNE HERFSTVAKANTIE ALLEMAAL!

