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Beste ouders/verzorgers, 
 
Alle kinderen zijn gerustgesteld door het bericht dat het Sinterklaas ook dit jaar weer gelukt is om 
bij ons in Nederland zijn verjaardag te komen vieren. 
De school en de klassen zijn prachtig versierd en het Sinterklaasjournaal wordt gezellig samen 
bekeken. Voor de ouders die nog niet zo lang bij ons op school zijn licht ik in deze INFO toe welke 
keuzes wij gemaakt hebben in de maatschappelijke discussie die in deze decembermaand weer 
extra oplaait. 
Dit jaar vieren wij Sinterklaas op school anders dan we gewend zijn. Natuurlijk zullen wij er voor 
zorgen dat het voor al onze leerlingen een gezellige en fijne Sintviering zal zijn. In deze INFO een 
praktisch overzicht. 
Ook de kerstviering zal anders verlopen. Vanwege de Corona maatregelen behoort een traditioneel 
kerstdiner niet tot de mogelijkheden. Omdat wij onze kinderen de magie van het samen in de avond 
op school zijn niet willen onthouden, zal er wel op donderdag 17 december ‘s avonds een viering 
zijn. Het samen delen van alle lekkernijen zullen we vervangen door een sfeervolle activiteit en een 
kleine (veilig verpakte) versnapering. 
In de week na de Sinterklaasviering kunt u van ons bericht verwachten over de organisatie van ons 
onze kerstviering. 
 Patricia Meyer 
 

 Op school praten over maatschappelijke zaken / Zwarte Piet of niet 
 
Zoals in de inleiding gemeld, bereikt de discussie over het uiterlijk en de personage van Piet natuurlijk ook 
onze school.  
Als school hebben we een duidelijke pedagogische doelstelling: kinderen leren wat het betekent om in een 
democratische samenleving op te groeien. Dit houdt in dat we ons zeer bewust zijn van onze taak binnen de 
actuele discussies die ook het leven van onze leerlingen raken. Voor ons is dan niet alleen van belang welk 
uiterlijk Piet heeft, maar ook hoe we tot de besluitvorming hierover zijn gekomen en hoe we tegen de 
ontwikkelingen aankijken. De discussie over (zwarte) Piet raakt één van de kernwaarden in een democratie: 
het goed kunnen omgaan met verschillen.  
De hele Montessori methodiek is gebaseerd op het zorgen voor jezelf, de ander een onze omgeving. Ook in 
de Vreedzame School lessen wordt het thema; ‘allemaal anders en toch samen’ nadrukkelijk behandeld. Er 
wordt aandacht besteed aan basale sociale, emotionele en burgerschapscompetenties, die wenselijk zijn in 
een democratische samenleving. Hierbij hoort het zich kunnen verplaatsen in een ander, het op een 
democratische manier met elkaar beslissingen nemen, het openstaan voor verschillen tussen mensen, het 
constructief conflicten oplossen en ook de omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de 
gemeenschap. Aan die kennis, vaardigheden en houdingen besteden wij veel aandacht. 
 

 
 



Al een aantal jaar terug is de Piet-discussie uitgebreid in het team besproken en hebben we hierover een 
standpunt ingenomen. Het team van de Flierefluiter was en is van mening dat het Sinterklaasfeest in eerste 
instantie een feest voor alle kinderenmoet zijn. We stellen ons als doel een Sinterklaasfeest te vieren waar 
iedereen zich in kan vinden.  

 
  Bij het ontstaan van de Pieten-discussie is op onze school een leerling-   
klankbord-groep opgericht. Samen met deze leerlingen is gezocht naar 
een verschijningsvorm van Piet die voor iedereen acceptabel zou zijn. Nu 
we een aantal jaren verder zijn, zien we dat ook die keuze aan verandering 
onderhevig is. Wij hebben de trend van het Sinterklaas-journaal gevolgd. 
Zo waren er twee jaar terug nog gekleurde, zwarte en roetveeg Pieten, 
vorig jaar zagen we zwarte en roetveeg-Pieten en zal de Sint dit jaar alleen 
door roetveeg-Pieten vergezeld worden.   
Elke keuze roept weer reacties op. Daarvoor hebben wij begrip en een 
luisterend oor. Duidelijk is wel dat de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet 
zich door de eeuwen heen flink heeft gewijzigd. Een verwijzing naar de 
illustratie links, daterend uit een ver verleden, zegt waarschijnlijk al 
voldoende.  

 
Onze keuze om de verschijning van Piet op school mee te laten veranderen, zien wij dan ook als een logisch 
gevolg en de uiting van onze ambitie, nl. kinderen te leren omgaan met verschillen tussen mensen. 
In De Vreedzame School leren we kinderen dat er bij een conflict altijd twee partijen zijn, die allebei een 
rol spelen, en allebei een aandeel hebben in het conflict. Wat je er ook van vindt en hoe je ook reageert: 
er is sprake van een conflict dat opgelost moet worden. Liefst op een ‘vreedzame’ wijze: de standpunten 
mogen botsen, maar we gaan op zoek naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. 
Daarom is het van belang om te zoeken naar een Sinterklaasfeest dat voor iedereen een goed feest is, een 
verbindend feest, dat geen mensen uitsluit en zoveel mogelijk mensen aanspreekt. 
 
Heeft u over dit onderwerp vragen of opmerkingen, stuur dan gerust even een mailtje naar: 
directie@montessori-deflierefluiter.nl  
 

 Aanmelding schooljaar 2021-2022 
 
Regeren is vooruitzien! Vandaar dat we nu al bezig zijn met de planning 
voor de komende schooljaren. Daar hoort natuurlijk een financiële 
begroting bij, maar ook een overzicht van leerlingen die de komende 
jaren zullen instromen op Montessorischool de Flierefluiter.  
Van veel Flierefluiter-kinderen weten we dat er dit jaar, of in de jaren 
die volgen, een broertje of zusje zal volgen, maar vaak hebben we dat 
(nog) niet bevestigd gezien in een inschrijving. 
Om misverstanden te voorkomen en om te voorkomen dat er kinderen 
vergeten worden, zouden we u willen vragen alvast een 
inschrijfformulier in te vullen en deze op school in te leveren. Zo weet 

iedereen waar hij aan toe is en kan er rekening mee worden gehouden in de planning. Het verplicht u 
overigens tot niets. 
Een inschrijfformulier kunt u verkrijgen bij Patricia of Alette. Desgewenst sturen we u deze via e-mail toe, 
zodat u het thuis kunt printen en invullen. Alvast hartelijk dank voor uw vertrouwen en voor toekomstige 
nieuwe leerlingen: van harte welkom op Montessorischool de Flierefluiter!  
 

 Kinderfietsactie bij Mans, Jan en Lida 
 

Hoe fijn is het als je op je eigen fiets naar school, je vriendjes of vriendinnetjes kunt 

gaan en mee kunt spelen op de fiets? Geweldig toch?! Helaas is dit niet voor ieder 

kind mogelijk … 

In sommige gezinnen behoort de aanschaf van een eigen fiets voor hun kind niet 

tot de mogelijkheden.  

 

mailto:directie@montessori-deflierefluiter.nl


 

Mans, Jan en Lida helpen ouders die het niet breed hebben gratis aan een mooie opgeknapte tweedehands 

fiets. Ook dit jaar worden er weer vele kinderen blij gemaakt met een eigen fiets! 

Neem contact op met de organisatie via 06-1147 0181 of 06-1771 8807 en informeer of uw kind in 

aanmerking komt voor een fiets van Mans, Jan en Lida. 

Of kijk op: https://kinderfietsjesactie.nl 
 

 Pietengym op maandag en… wat zat er in je schoen?   
 

Deze en de komende week staan op school vooral in het teken van de 

Sintviering. In de aanloop naar de Sintviering op vrijdag 4 december gebeuren 

er allerlei activiteiten om ons goed voor te bereiden: we oefenen 

Sinterklaasliedjes (ook de KZing lessen van deze week staan in het teken 

hiervan), we maken speciale Sint-knutselwerkjes. Ook de gym van komende 

week maandag (kleuters) en woensdag (groep 3 t/m 8) zal in het teken staan 

van Sinterklaas. Juf Silvia organiseert dan de jaarlijkse Pietengym! De kinderen 

(jong en oud) mogen voor die gelegenheid verkleed als Piet naar school komen! 

Afgelopen week hebben alle kinderen op school hun schoen al mogen zetten.  

Ze werden allemaal blij verrast met een 
chocoladeletter! Dank u Sinterklaas! 

En in de onder- en middenbouw is er een 

gezellig spelletje SinterklaasBingo gedaan. 

Piet had in de klas Bingokaarten verstopt 

en samen met Sinterklaas is er online 

gespeeld! De winnaar ontving een klein 
presentje. 

 

 

  Praktische info Sintviering op vrijdag 4 december 
 

Ook al kunt u helaas dit jaar niet actief deelnemen aan de Sinterklaasviering 

op school, u wilt natuurlijk wel het één en ander over het verloop van de dag 

weten. Hierbij geven we u een kort overzicht: 

 Alle kinderen komen op vrijdag 4 december op de gebruikelijke tijd 

en op de gebruikelijke manier op school. Ontvangst vanaf 8.20 uur dus. Van de ouders/verzorgers 

wordt verwacht dat ze na het afscheid nemen direct naar huis gaan. Sinterklaas wordt dus NIET met 

een speciale actie of gebeurtenis buiten ontvangen.  

 Op school hebben we voor de kinderen een spellencircuit opgesteld, waar ze de hele morgen vrij 

gebruik van kunnen maken. Tussendoor wordt er limonade en speciale Sint-lekkernijen uitgedeeld 

en is er ruimte voor liedjes, cadeautjes en surprises. (de surprises worden naderhand op school 

tentoongesteld en mogen op 8 december mee naar huis) 

 We weten nog niet zeker of Sinterklaas ons met een bezoek zal vereren, maar we houden er 

rekening mee en zijn overal op voorbereid ;-) Ook de kindergroep van Berend Botje deels overigens 

mee in de feestvreugde… 

 Om 12.00 uur beëindigen we de viering en gaan alle kinderen naar huis. 

 

Er wordt van het verloop van de Sinterklaasviering een speciale Sint-vlog gemaakt, die indien 

technisch mogelijk dezelfde dag nog aan de ouders wordt gestuurd via Social Schools. Zo kunt 

u allemaal toch nog een beetje mee genieten.  
En voor alle mensen die ondanks de moeilijke omstandigheden pakjesavond vieren: 

 

4 december schooltijd 

van 8.30 – 12.00 uur 

https://kinderfietsjesactie.nl/


 

 Even voorstellen… 
 

Beste ouders, mijn naam is Loïs Semplonius. Ik ben 16 jaar en doe nu de opleiding 

helpende zorg en welzijn op het ROC in Zaandam. Ik kom op de Flierefluiter stage lopen 

tot het einde van het schooljaar bij de Haviken en de Kaketoes op donderdag en vrijdag. 

Ik heb er enorm veel zin in!  

 

 

    Agenda  
 

Donderdag 26 november Flamingo’s gaan ’s morgens op excursie naar het Westfries museum.  

Ze bezoeken de Sint-tentoonstelling (Sint-hotel) 

Donderdag 26 november Kzing lessen! Thema Sinterklaas…. 

Maandag 30 november Pietengym Kleuters 

Woensdag 2 december Pietengym groep 3 t/m 8 

Donderdag 3 december ICT lessen op school door juf Debby 

Vrijdag  4 december Sintviering op school van 8.30 – 12.00 uur 

Maandag 7 december Studiedag team (onderwerp Da Vinci), kinderen gehele dag vrij 

Donderdag 10 december Kzing lessen Thema Kerst 

 

Meer informatie over de invulling van de Kerstviering zal per Social Schools worden gegeven en in de 

volgende INFO, die op woensdag 9 december verschijnt. 

7 december studiedag 

school gehele dag gesloten 


