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Beste ouders/verzorgers,
In deze gezellige feestmaand is het extra jammer dat u niet ‘live’ kunt meegenieten van de sfeer in
school en van de activiteiten die we georganiseerd hebben rond de thema’s Sinterklaas en Kerst.
Hadden we eerst in school versiering die met het Sinterklaasfeest te maken had, nu staan er in alle
groepen mooi versierde kerstbomen en hebben we overal sfeerverlichting en kerstornamenten
aangebracht. We hopen er nog even van te kunnen genieten, ondanks de dreiging dat de school
een week eerder zal worden gesloten. Vooralsnog is hierover geen officiële berichtgeving bekend.
We hopen uiteraard dat we met elkaar Kerst kunnen vieren op donderdag 23 december in school en
op 24 december om 12.00 pas de kerstvakantie starten.
We zullen u via Social Schools tijdig op de hoogte brengen van mogelijke wijzigingen in onze
planning en bovendien regelmatig verslag uitbrengen van alles wat er op school gebeurt.
Kunt u tóch een beetje meegenieten van de sfeer op school, want die is opperbest!
Alette Schaafsma

Expeditie Duurzaam: junior global goals
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 tm 8 meegedaan aan Expeditie duurzaam. In deze week
werden de volgende 7 global goals besproken en aangeleerd:
- Goed met geld
- Gezond en happy
- Beter benutten
- Schone energie

- Schone natuur
- Gezonde bron
- Alles rond

Hierin werd het belang van een duurzame wereld duidelijk en hebben wij zelf veel activiteiten gedaan om
nu al een positieve bijdrage te leveren aan een schonere wereld. Op de foto's ziet u een aantal voorbeelden
van wat wij hebben gedaan en geleerd.
De onderdelen afval ruimen en huisjes isoleren werden door onze kinderen als meest leuk ervaren.
Bedankt! MAK Blokweer

Vacature bestuurslid
STABO Hoorn is één van de kleinere besturen voor primair onderwijs in de
gemeente Hoorn. Het bestuur is een zogenaamde ‘éénpitter’ en heeft
officieel één school die bestaat uit twee afdelingen onder haar beheer:
• Montessorischool de Flierefluiter in Risdam-Noord te Zwaag
• Jenaplanschool de Tandem in de Kersenboogerd te Hoorn
Op beide scholen is een directeur-bestuurder aangesteld. Zij vormen het
algemeen (of dagelijks) bestuur van de STABO Hoorn.
Het toezichthoudende deel van het bestuur bestaat uit voorgedragen en
gekozen ouders.
Het schoolbestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:
- het personeelsbeleid;
- het beheer van de door de overheid beschikbaar gestelde fondsen;
- het beheer en onderhoud van de gebouwen en materialen;
- het toezicht op de gang van zaken binnen de school waaronder het leer- en werkklimaat van de
personeelsleden en de kinderen.
Het toezichthoudend bestuur houdt zich vooral bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid.
Bij het besturen van de school wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle
betrokkenen: schoolleiding, personeel, ouders en bestuur.
Op dit moment is er een vacature in het bestuur van STABO Hoorn.
Komende vrijdag zal er een meer gericht bericht via Social Schools (en op de Tandem via Parro) worden
verspreid om u uitgebreid te informeren over de inhoud van deze vacature.
Wilt u (nog) meer betrokken zijn bij school en actief meewerken aan het beleid en de besturing van STABO
Hoorn? U kunt dit nú al kenbaar maken door een mailtje te sturen aan één van beide directeuren:
directie@montessori-deflierefluiter.nl / directie@jenaplan-detandem.nl

Sinterklaasfeest
Sinterklaas heeft ook Montessorischool de Flierefluiter
bezocht. Het was nog even spannend of Sinterklaas in
Coronatijd wel welkom was op school…. Maar toen dit helder
was werd hij door ons
allerhartelijkst ontvangen,
samen met 2 Pieten.
We moesten Sinterklaas alleen
wel even zoeken in school.
In de bovenbouw waren de
prachtigste surprises
geknutseld en hele mooie rijmen geschreven. In de onderbouw mochten alle
kinderen zelf een cadeautje uitkiezen in de traditionele “Schatkamer van
Sinterklaas”. Sinterklaas heeft het uitzoeken van cadeaus voor iedereen
succesvol gedaan, want alle kinderen waren enorm blij met hun cadeau!
Onze Ouderraad had ook dit jaar weer alles uit de kast gehaald om er voor
de kinderen een feest van te maken. Heel hartelijk dank daarvoor!
Sinterklaas werd door ons uitgezwaaid aan het einde van de morgen.
Iedereen mocht ’s middags thuis uitrusten van alle commotie. Het was een
zeer geslaagde Sinterklaasviering!
Tot volgend jaar Sinterklaas!

Heerlijke groente cakejes
De hele school werd vorige week door een super attente ouder getrakteerd op heerlijke cupcakes. In deze
cakejes zat rettich verwerkt, die overgebleven was van de schoolfruit/groente. De rettich werd, toen deze
aangeboden werd in de groepen, niet heel enthousiast ontvangen. Verwerkt in de cupcakes smaakte deze
echter hartstikke goed (aldus de kinderen). Zo zie je maar weer dat lekker ook gezond kan zijn! De kinderen
hebben er van gesmuld! Bedankt!

Pietengym
Wat is het Sinterklaasfeest zonder Pietengym?
Het hoort er in ieder geval helemaal bij….
Juf Sylvia was extra vroeg opgestaan om in de gymzaal
een speciaal parcours uit te zetten. We hebben op
Facebook heel veel andere gymzalen kunnen zien van
scholen waar dit ook werd gedaan, maar onze Sylvia
(overigens geholpen door Jady en Lyona?) heeft er écht
een spektakel van gemaakt. Het mooiste Pietenparcours van heel Nederland, naar onze mening!
Uiteraard werd het afleggen van het parcours
bekroond met een Pietendiploma!

Montessori-diploma
Geen Pietendiploma, maar een Montessori-diploma! Juf Melanie heeft vorige
week de proef goed doorstaan en mocht na intensieve studie een positieve
examenuitslag in ontvangst nemen! Wat fijn dat er in ons team weer een
officiële Montessori-juf is bijgekomen! We weten zeker dat Melanie het
geleerde goed in praktijk zal brengen, want dat deed ze natuurlijk allang!
Hartelijk gefeliciteerd met het diploma juf!

Kerstviering
In het voorwoord is er al even over gesproken; wat doen we met
de school-Kerstviering?
De viering staat gepland op donderdag 23 december. Volgens het
rooster zijn de kinderen ’s middags vrij en ’s avonds vanaf 17.30
uur wordt er op school Kerstfeest gevierd.

Met de huidige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen weten we niet zeker of de vorm en het tijdstip nu
handig gekozen zijn. Bovendien weten we ook niet zeker of de school op 23 december geopend zal zijn.
Er wordt gesproken over een vervroegde Kerstvakantie voor het basisonderwijs. Mogelijk zal vrijdag 17
december dan de laatste schooldag voor de Kerstvakantie zijn.
We houden al deze opties open en vragen u rekening te houden met een gewijzigde vorm en een gewijzigd
tijdstip van onze school-Kerstviering. Vooralsnog houden we genoemde planning van 23 december aan,
maar we hebben een alternatief plan klaar liggen. Na de persconferentie van 14 december weten we meer!

Woensdag 15 december geen gym!
Zoals u ongetwijfeld al weet is juf Sylvia Pesch dit schooljaar begonnen aan de opleiding voor Leerkracht aan
de IPABO. Ze vertelt ons regelmatig hoe blij ze is deze keuze gemaakt te hebben en met hoeveel vreugde
en energie ze zich inzet om de gecombineerde baan (vakdocent bewegingsonderwijs én (student) leerkracht
basisonderwijs) vorm te geven. Voor Sylvia betekent het dat ze de gehele week (4 dagen op school en 1 dag
op de IPABO) met schooltaken en studietaken bezig is.
Om haar gelegenheid te geven voldoende tijd te besteden aan werk en studie, hebben we voor haar een
paar dagen in het schooljaar vrij-geroosterd van de gymlessen. We hebben er daarbij rekening mee
gehouden dat alle Flierefluiter-kinderen wél het minimum aantal gym-uren benut gedurende het gehele
schooljaar.
De eerstvolgende gym-vrije dag is woensdag 15 december. Op deze dag komen ook de Kolibries dus
gewoon naar school tussen 8.20 en 8.30 uur. De planning van de overige gym-vrije dagen treft u steeds in
de agenda van de INFO aan.
We wensen juf Sylvia veel succes bij haar studie!

Agenda
Vrijdag

10 december

Kzing-les door meester Evan (online deze keer…)

Woensdag

15 december

GEEN GYMLESSEN

Donderdag

23 december

’s middags kinderen vrij vanaf 12.00 uur
vanaf 17.30 – 19.00 uur Kerstdiner op school (onder voorbehoud)

Vrijdag

24 december

’s middags kinderen vrij vanaf 12.00 uur

25 dec t/m 9 jan

Kerstvakantie

10 januari

1e schooldag na Kerstvakantie

Maandag

