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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 11 november vieren wij de vrijgevigheid van Sint Maarten. Dit jaar zal de viering op een meer 
bescheiden wijze plaatsvinden, zoals u allen zult begrijpen.  
Gisteren zijn onze jongste leerlingen al de school rond gegaan om hun prachtige, zelfgemaakte 
lampion te laten bewonderen en hun repertoire van Sint Maartenliedjes te laten horen. Ook in de 
midden- en bovenbouw zijn natuurlijk kunstige lampionnen gemaakt.  
Het is voor alle Flierefluiter-kinderen fijn als het eindproduct voldoet aan hun verwachtingen, maar 
bij ons op school gaat het ook om het maakproces zelf; de keuze van de lampion, het bedenken hoe 
je deze wilt maken en wat je daarbij nodig hebt. Ook doorzetten wanneer het even niet meezit en 
hulp vragen (en accepteren) hoort bij dit proces. Het gaat tijdens het maken ook om de sfeer en het 
samen iets bereiken. Elkaar helpen, aanmoedigen en bewonderen. Het zijn prachtige processen om 
deelgenoot van te mogen zijn.  
Het is heel jammer dat u als ouder in deze tijd zo weinig mee krijgt van dit alles. We proberen dat 
via Social schools, facebook en filmpjes aan u te bieden, maar we beseffen dat deze media niet in de 
buurt komen van het zélf ervaren en met eigen ogen zien.  
Hoe trots zijn wij op al onze leerlingen en al hun prestaties! Want niet alleen tijdens het lampion 
maken, maar op diverse andere momenten en tijdens talloze andere activiteiten laten de kinderen 
zien wat ze kunnen: in de middenbouw zijn weer de prachtigste kunstwerken gemaakt. En ook 
tijdens de gym steken leerlingen elkaar als vanzelfsprekend de helpende had toe. En ons hybride 
onderwijs (waarbij kinderen die in quarantaine verblijven, online aan het onderwijs deelnemen) 
loopt als een trein. Zó goed dat de kinderen thuis én op school samen pauzeren of bijvoorbeeld 
samen hun tekst voorbereiden. 
Een klein beetje in de geest van Sint maarten deel ik dat met u met een paar foto’s van deze 
momenten. 
 

Met vriendelijke groet, 

Patricia Meyer 
 

 



  

  School voor Persoonlijk Onderwijs (voortgezet onderwijs) 

 

In 2010 is de SvPO begonnen met de eerste school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels zijn er acht scholen 

verspreid over heel Nederland. De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van gemiddeld nog geen zestien 

leerlingen. Voor elk vak wordt ruim voldoende onderwijstijd begroot. Daardoor ontstaan de ideale 

omstandigheden voor docenten om gedegen onderwijs te bieden met tijd en aandacht voor iedere 

leerling. 

 

Persoonlijk onderwijs 

Het onderwijs lijkt op dat van een privéschool, maar is gewoon bekostigd en daarmee toegankelijk voor 

iedereen. De kleine klassen zijn verdeeld in vijf onderscheiden niveaus zodat docenten hier goed bij aan 

kunnen sluiten. Docenten zijn daarbij werkelijk vakdocenten en niet slechts ‘coach’ zoals in veel nieuwe 
onderwijsconcepten het geval is.  

SvPO kent vaste roosters voor een heel jaar, weinig lesuitval, het meeste huiswerk in de klas en 

snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen. Elk jaar worden er maximaal 80 eerstejaars leerlingen 

aangenomen. In enkele jaren tijd groeit de school zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. Door de kleine schaal 
heerst de menselijke maat.  

Vwo’ers kunnen het gymnasium programma volgen en krijgen in de bovenbouw bovendien bachelorvakken, 

waardoor ze goed voorbereid aan de universitaire studie kunnen beginnen. Verder volgen alle leerlingen 

een ‘Global excellence’ programma voor versterkt Engels.  

 

Bijzondere resultaten 

SvPO kent vrijwel geen zittenblijvers, brengt veel leerling boven hun basisschooladvies uit en laat zelden 

leerlingen onder dat advies uitkomen. De onderwijsinspectie spreekt van een hoge ‘doorstroom’ en 

‘opstroom’, die niet ten koste gaan van de slagingspercentages. Afgelopen examenjaar slaagde zowel bij 
havo als bij vwo ruim 97%. Vrijwel alle leerlingen deden dat met een dubbel examenprofiel. 

Opvallend is dat SvPO leerlingen met een vwo-advies betere resultaten halen dan ze op een categoraal vwo 

of gymnasium zouden halen. Zo slagen ze op de SvPO met gemiddeld meer vakken op hun eindlijst, haalt 

gemiddeld 20% van hen een cum laude vermelding op het diploma en sluiten ze allemaal met succes één of 
meer universitaire bachelorvakken af.  

 

Open dagen SvPO Hoorn 

Binnenkort kunnen kinderen uit groep zeven en acht en hun ouders SvPO Hoorn bezoeken voor een open 

(mid)dag. Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen ouders zich aanmelden via www.svpo.nl via de 

optie ‘reserveer tijdig’. 

 

Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms verward met speciaal onderwijs. SvPO is echter een reguliere 

school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine 

klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen. 

 

 Lekker stampen 
 

Staatsbosbeheer organiseert dit jaar het allereerste NK Plassen Stampen. 
Criteria om Nederlands kampioen te worden zijn stampskills, 
enthousiasme, spetterbereik en creativiteit.Wat kun je winnen? 
Ervaringsdeskundige én enig jurylid is boswachter Tim Hogenbosch. Hij 
kiest op 30 november uit alle inzendingen de winnaar. De hoofdprijs 
bestaat uit drie delen:  
 een middag coronaproof met de boswachter het bos in; 
 een gaaf regenpakket van Bever, bestaande uit een regenpak van hoge 

kwaliteit en goede waterdichte schoenen, die je samen met een 
buitenexpert uitkiest tijdens een uitgebreide voetanalyse in de winkel; 

 het boek 'Tim de kleine boswachter’. 
Eerste NK Plassen Stampen van start , voor meer informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-
staatsbosbeheer/nieuws/2020/11/nk-plassen-stampen#.X6Wz1HxJty8.whatsapp 
 

http://www.svpo.nl/
http://www.bever.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2020/11/nk-plassen-stampen#.X6Wz1HxJty8.whatsapp
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2020/11/nk-plassen-stampen#.X6Wz1HxJty8.whatsapp


 

 Groeigids app 
 
Groeigids-app: Chat voor ouders met jonge kinderen Voor ouders 
die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de leeftijd 0 tot 6 jaar is er nu de 
Groeigids-app. Via deze app kunt u eenvoudig en anoniem vragen stellen door 
middel van een chat aan een jeugdverpleegkundige van de GGD! Heeft u  vragen 
over opvoeden of opgroeien en is je kind 0 tot 6 jaar oud? Dan zitten 
jeugdverpleegkundigen voor u klaar jouw vragen te beantwoorden op de 
werkdagen van 08.00-17.00 uur. Op dinsdag en donderdag tot 20.30 uur.  
De app is eenvoudig te installeren via de appstore en is als volgt te herkennen:  
Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor meer informatie over wat onze 
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg voor u en uw kind(eren) tot 18 jaar 
kunnen betekenen. Of bel tijdens kantooruren met het algemene telefoonnummer 
van GGD Hollands Noorden 088-01 00 550.  
 

 Schoolfruit   

 
Van 9 november t/m 16 april krijgen alle kinderen op de Flierefluiter 
gratis drie porties groente en  
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook 
zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Het EU-
Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 
hoeveelheid groente en fruit per dag te behalen.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
leuk!  
Kinderen in de midden- en bovenbouw krijgen steeds woensdag t/m 
vrijdag fruit of groente aangeboden. De onderbouwkinderen steeds 
op donderdag en vrijdag. 
 
Wilt u elke week weten welk fruit of groente de kinderen eten? Schrijf 
u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
 
Uiteraard wordt hygiëne bij de bezorging en verdeling goed bewaakt. 
Om de hygiëne op school te vergemakkelijken wordt  er zoveel mogelijk handfruit en makkelijk deelbare 
groente of fruit geleverd. Bij het verdelen en evt. schoonmaken van het fruit/de groente zal ook rekening 
worden gehouden met de hygiëne maatregelen. 
 
Deze groente- en fruitverstrekking wordt gefinancierd door de 
Europese Unie.  
Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het 
programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverweek: 46  

 

 

 
EEN ZAKJE 

WASPEENTJES VOOR  

7 LEERLINGEN 

 

 

 1 BANAAN PER 

LEERLING 

 

 

 1 APPEL PER LEERLING 

 
 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/


 

  Thuisblijf beleid bij COVID-19 klachten 

 

Voor alle duidelijkheid treft u hieronder nog een keer de adviezen en richtlijnen aan die we geven voor het 

thuisblijven i.v.m. COVID-19 gerelateerde klachten. 

Onze school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school.  

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:  

• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen  

• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek  
• ernstig ziek zijn  

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden.  

Dit is een tijdelijke uitzondering.  

 

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:  

• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;  

• als een huisgenoot van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts (boven 38 graden Celsius) 

en/of last van benauwdheid heeft.  

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, 

moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de 

huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. 

Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen  

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 

geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C 

en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten 

testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan 

moet de leerling 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen 

klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 72 uur na de testafname weer naar school.  

Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze 

persoon thuis.  

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 

bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.  

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies 

ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  

• Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te 

worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing 

van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

 

Voor meer informatie kunt u de sites van het RIVM, de GGD en de PO-raad raadplegen. 

Niet alle adviezen en richtlijnen komen overeen bij deze instanties. Twijfelt over thuishouden van uw kind of 

niet? Dan kunt u contact opnemen met één van deze instanties of overleg even met de schooldirectie. 

 

 

 

 

 

 



 Weeksluiting  
 
Vrijdag 13 november vindt er weer een weeksluiting plaats. Vanwege de Corona maatregelen gebeurt dit 
helaas weer zonder ouders/verzorgers. Maar wederom niet getreurd! Via foto’s en fimpjes gaan we 
proberen om u allen toch een beetje mee te laten genieten. Houd de mailbox van Social Schools daartoe in 
de gaten!  
We kijken reikhalzend uit naar de tijd waarin ook de ouders/verzorgers weer aanwezig kunnen zijn tijdens 
deze bijzondere momenten. 

 

    Agenda  

 

Maandag 9 november Start Sinterklaastijd (Sinterklaasjournaal op TV) 

Dinsdag 10 november Sint Maartenviering in school 

Woensdag  11 november Regionale Sint Maartenviering 

Vrijdag 13 november Weeksluiting  

 

 


