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Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfst doet zijn in trede. Dat is in school duidelijk te zien. In de klassen wordt gewerkt met mooi 
herfstmateriaal uit de natuur. Kinderen maken kunstwerkjes, sorteren de natuurproducten of 
oefenen hun telrij ermee.  
In deze INFO daarvan een paar mooie illustraties. Ook een foto van een aantal bovenbouw 
leerlingen die hun keuze maken voor hun crea activiteit. Dat belooft weer een creatieve gezellige 
middag te worden! De kinderen hebben de keuze uit bijvoorbeeld het maken van een lapjeskat van 
stof, een schildermozaïek, een zelfportret of ze kunnen leren schaken. 
Bij deze workshops zal een aantal ouders helpen bij de uitvoering. Uiteraard zijn deze ouders 
bekend met onze veiligheidsvoorschriften en wordt de naleving ervan bewaakt. 
 
Niet alleen de creatieve herfstwerkjes maken duidelijk dat er een ander seizoen aanbreekt. Ook de 
temperatuur daalt en de hoeveelheid regen neemt toe. 
Dat vraagt extra begrip en incasseringsvermogen van ons allemaal. In school is het frisser dan 
gebruikelijk, omdat we de ramen en deuren open houden. Ouders wachten buiten in de wind of 
regen op hun kind. We zouden het u graag comfortabeler maken, maar gezien het risico op 
verspreiding van het virus houden we vast aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. 
In deze INFO leest u meer over het ventilatie en het mondkapjesbeleid. 
 
Na deze week is het herfstvakantie. Ik wens u samen met uw kind(eren) een hele fijne week toe. 
 
 Patricia Meyer 
Week 43 ben ik aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag 
Week 44 ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

 Cultuurweek  
 

Van 2 t/m 13 november 2020 is de Cultuurweek Hoorn. 

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen deelnemen aan verschillende 

activiteiten en workshops.  

Ze kunnen zich  ook aanmelden samen met vriendjes en 

vriendinnetjes.  

Uiteraard alles afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen 

  

Kijk op de site van www.sportencultuurhoorn.nl voor het aanbod. 

Inschrijving vooraf is vereist en je kunt je aanmelden vanaf 3 okt (!) 

via dezelfde site.  

  

http://www.sportencultuurhoorn.nl/


  

 Weerbaarheid bij kinderen 
 
GGD HN organiseert 8 oktober a.s. de online lezing: Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? 

Ouders krijgen online praktische en concrete opvoedtips 

 
De Week van de Opvoeding 

De Week van de Opvoeding vindt plaats van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober en staat in 

het teken van opvoeden en ouderschap en heeft als thema ‘Staan en Opvallen’. Hierbij draait het om de 

ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Bij het 

opvoeden van een kind sta je er namelijk niet alleen voor. In een tijd waarin pesten en groepsdruk veel 

voorkomen is het fijn om te weten hoe je je kind zich zekerder laat voelen en meer zelfvertrouwen geeft. 

Daarom biedt de GGD Hollands Noorden (GGD HN) op 8 oktober in samenwerking met de regionale 

gemeenten een Webinar aan. 

 

Webinar (online lezing): Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? 

Tijdens de online lezing krijgen ouders van een kind in de basisschoolleeftijd praktische en concrete tips 

aangereikt over hoe je een kind positiever in het leven kunt laten staan, hoe je je kind leert omgaan met 

gevoelens en hoe je kind voor zichzelf op kan komen.  

 

Datum, tijd, locatie, kosten, trainer en aanmelden 

Datum:  8 oktober 2020 

Tijd:  20.00 uur (de online lezingen duren tussen de 30 tot 45 minuten) 

Kosten:  Kosteloos! 

Trainer: Carine Kielstra, pedagoog en hoofdtrainer van Positief Opvoeden, Triple P 

Aanmelden:  ouders kunnen zich aanmelden via de website van GGD HN.  

 

Opvoedspreekuren 

Voor alle vragen over opvoeden, ouderschap of ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar, kunnen 

ouders terecht op één van de opvoedspreekuren in de regio. Ouders met opvoedvragen kunnen bellen met 

GGD HN, telefoon 088-01 00 550 op werkdagen ma t/m vr van 08.30-16.30 uur. GGD HN gaat flexibel om 

met de invulling van het spreekuur en kan beeldbellen of een afspraak plannen voor een gesprek. Mailen 

kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl.  

Meer informatie over opvoeden en ouderschap is te vinden op de website van de GGD Hollands Noorden en   
www.positiefopvoeden.nl regio Noord-Holland-Noord.  

 

 Regenboogweek 
 
Aanstaande vrijdag op 9 oktober start de landelijke regenboogweek. 
In deze week wordt extra aandacht besteed aan diversiteit. 
Ieder jaar heeft de week een thema. Het thema van deze Regenboogweek is : 
Liefde is van iedereen. 
 

Op ons podium in de school is al plaats gemaakt voor de regenboogvlag. Deze 

vlag staat symbool voor zichtbaarheid, diversiteit en verbondenheid. De kleuren 

van de regenboog symboliseren de diversiteit in mensen. Dit past goed bij ons 

Vreedzame School gedachtegoed; allemaal anders en toch samen. Iedereen 

doet er toe en mag er zijn! 

 

Helaas zullen veel Regenboogweek activiteiten vervallen vanwege de Corona beperkingen. Des te meer is 

het van belang met elkaar te praten en van gedachte te wisselen over deze belangrijke thema’s. 

Een aantal activiteiten kan gelukkig wel doorgaan, maar heeft een beperkt aantal deelnemers. 

Op: https://www.lhbtiwestfriesland.nl/roze-week-wf/, vindt u de actuele informatie en een beschrijving van 

de activiteiten.  

 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/cursussen/a-webinar-hoe-maak-ik-mijn-kind-weerbaarder.aspx
mailto:positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien.aspx
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/hulp-in-jouw-buurt/noord-holland-noord/
https://www.lhbtiwestfriesland.nl/roze-week-wf/


 

 

     Corona veiligheidsmaatregelen   
 
Woensdag avond berichtte het kabinet dat in openbare ruimtes mond- en neuskapjes geadviseerd worden.  
In de buitenlucht is er geen draag advies. Zodra bezoekers binnen zitten mag een mondkapje af. 
 
Naar aanleiding van de oproep van premier Rutte om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes, heeft 
overleg met de onderwijssector plaats gevonden over wat dit betekent voor het onderwijs. Met de 
onderwijsorganisaties is afgesproken dat het advies voor het gebruik van mondkapjes niet voor het primair 
onderwijs geldt. Voor zover nu duidelijk is spelen jonge kinderen geen grote rol in de verspreiding van het 
virus. Bovendien werkt het dragen van een mondkapje belemmerend in de uitvoering van ons beroep en in 
het contact met onze leerlingen. 
Zolang het personeel zich goed blijft houden aan de al geldende maatregelen, is er geen reden voor 
aanvullende maatregelen. 
In beperkte mate kunnen wij hulpouders betrekken bij ons onderwijs en activiteiten. 
Ook aan deze ouders wordt gevraagd zicht te houden aan de geldende maatregelen: 

 1,5 meter afstand bewaken 

 Hand hygiëne 

 Hoesten en niezen in de elleboog 

 Thuisblijven bij klachten 

 Alleen gedurende de hulpactiviteit aanwezig zijn in de klas waar de hulp geboden wordt.  
(Ga direct naar deze klas en blijf daar ook. Ga na afloop direct weer naar buiten.) 

 
Er is afgelopen tijd ook veel aandacht voor ventilatie op scholen. Het RIVM 
constateert dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen 
bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts 
vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of 
niezen. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan 
ventilatie is onduidelijk. 
Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied 
van ventilatie te volgen. Voor onze school houdt dat in; deuren en ramen open. 
Daardoor is het binnenklimaat niet altijd even comfortabel. Het is fijn voor de 
kinderen om een extra warme trui mee te krijgen.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Corona beleid? We ontvangen deze 
graag. Stuur een mailtje of neem telefonisch contact met ons op. Uiteraard 
kunnen wij ook een afspraak met u maken om u op school te ontvangen. Ook 
dan gelden de veiligheidsmaatregelen zoals hierboven besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neem een 

lekkere trui of 

een vest mee 

naar school! 
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 Healthy Kids Risdam 

Na de herfstvakantie zal in onze wijk Risdam het project 
Heathy Kids Risdam starten. Aan dit project doen de 
basisscholen uit onze wijk mee, De Rank, KlimOp en onze 
school De Flierefluiter in samenwerking met School & Sport, 
Stichting Netwerk, GGD en 1.Hoorn. Ook doen Berend Botje 
en SKH mee. 
Dit project zal 4 weken duren, tot en met vrijdag 13 
november. 
Tijdens dit project zal er tijdens en na schooltijd aandacht 
worden besteed aan gezonde voeding, mentale gezondheid 
en beweging. 
Hieronder ziet u de flyer waarop verschillende naschoolse 
activiteiten worden aangeboden. Mocht uw kind hier aan 
mee willen doen dan kunt u hem of haar opgeven via een 
mailtje naar Juf Sylvia via s.pesch@montessori-
deflierefluiter.nl  
Opgeven kan tot en met morgen donderdag 8 oktober. 

 Even voorstellen… 
 

Mijn naam is Ilse Koese. Ik ben 18 jaar en ik doe de opleiding onderwijsassistent in Hoorn. Dit is nu mijn 
derde jaar en dit schooljaar 2020-2021 kom ik stage lopen op de Flierefluiter. De dagen dat ik op school ben 
zijn maandag, dinsdag en woensdag. Op de maandag en dinsdag loop ik mee bij de Pimpelmezen en op de 
woensdag bij de Kolibries. Groetjes, Ilse (stagiaire middenbouw)  

mailto:s.pesch@montessori-deflierefluiter.nl
mailto:s.pesch@montessori-deflierefluiter.nl


 

 Verslag KMD (geschreven door Anouk) 
 

Dag 1 

Daar staan we alweer naar kamp de tijd gaat supersnel we zitten in de bus de 
ouders zwaaien 

Leuk liedje op en die anderhalf uur is zo voorbij dan zijn we bij Giethoorn en nu 

gaan we naar een museum  

´t Olde Maat Uus over het ontstaan van Giethoorn en even lekker lunchen lekker 

hoor dan nog naar een winkeltje wat kopen van het geld voor een herinnering van 

Giethoorn.  

Nu wachten op de boot daar is de boot eerst de Haviken en dan de Kaketoes naar 

het huis en nu naar de kamers en de vaders maakte pannenkoeken en dan al bijna eten. 

Lekkere pasta weer door de vaders mmm het was lekker hoor en dan afruimen en afwassen en dan  

kaarten maken voor de ouders en dan niet te vergeten de pyjama show en dan is het bedtijd slaap lekker… 

 

Dag 2  

Nou lekker geslapen nu gaan we ontbijten mmm dat was lekker  

Vandaag gaan we sporten en bonte avond (is dat je allerlei dingen doet zoals 
dansen zingen toneelstuk enzovoort) maar wij gaan oefenen.  

Oooh we gaan buiten sporten eerst omkleden en dat kunnen we beginnen maar 

eerst opwarmen oke nu kunnen we echt beginnen.  

Let's go  je kan touwtje trekken steen papier schaar boompje verwissel maar we 

gaan beginnen  

nou het was super leuk nu kunnen we hutten bouwen volleybal doen met de boot 

om het eiland en knutselen dat gaan we nu doen en dan zijn we klaar. 

Nu gaan we oefenen voor de bonte avond zo dat is ook gelukt nu gaan we middageten en de verjaardag van 

Bibi vieren en nou dat was ook lekker hoor en nu gaan we weer bonte avond oefenen.  

Zo dan gaan we weer eten maar nu avond eten en nu gaan we ons klaarmaken voor de bonte avond en we 
zijn er klaar voor we kunnen beginnen. 

Nou het was super noch even feestje bouwen en dan weer slapen doei. 

 

Dag 3  

Goede morgen nu gaan we al weer inpakken maar eerst lekker eten mmm lekker 

hoor. Snel inpakken en in de boot met z’n allen bagage en al en dan zijn we er 

weer nog een spelletje op een grasveld en daar is de bus. 

Op naar het funpark waar Liyana en Ridder op ons wachten en nu even patat 

frietjes eten en wat drinken en dan kunnen we los gaan joepie poepi! 

Ooooh we krijgen nog een ijsje nog heel even spelen en dan gaan we terug. 

Nou dat was toch een partijtje leuk weer in de bus met weer een muziekje op en 

dan zijn we er weer daar zijn alle juffen en ouders en zussen broers nou dit was een heel leuke kamp naar 
Giethoorn doei 

Groetjes van Anouk  

 

    Agenda  
 

Donderdag  8 oktober Creamiddag 

Vrijdag 9 oktober Start Regenboogweek  

Ma tm vrij 12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

Donderdag  29 oktober Kzing lessen 

Dinsdag 3 november Schoolontbijt 

 


