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Beste ouders/verzorgers,
De eerste schooldagen in het nieuwe kalenderjaar zijn op een ontspannen en prettige manier verlopen.
We hebben gemerkt dat de kinderen het fijn vinden weer op school te zijn en hun klasgenootjes én juffen
weer te zien.
In de komende periode helpen we onze leerlingen om in hun ontwikkeling verder te gaan waar zij zijn
gebleven en richten we ons natuurlijk ook op de leerstof die door de schoolonderbreking misschien nog niet
voldoende is behandeld.
Vooral het samen op school zijn is voor de kinderen heel belangrijk. De kinderen hebben elkaar en de groep
nodig om zich lekker te voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen. Zorgen over besmettingen en de
gevolgen ervan houden wij zo veel mogelijk buiten de school. Hoe prettiger en vrijer de kinderen zich voelen,
hoe meer en beter zij zullen leren.
Het is fijn dat alle ouders iedere keer opnieuw alle informatie over de (gewijzigde) organisatie goed tot zich
nemen. Dat zorgt er mede voor dat alle praktische zaken op school op rolletjes lopen.
Na een welverdiende vakantie is het hele team ook weer uitgerust aan de arbeid gegaan. Natuurlijk heeft
ieder teamlid individueel ook te maken met zorgen omtrent besmettingen en eventuele consequenties ervan,
maar in de omgang met onze kinderen willen we ons ontspannen, positief en vertrouwd opstellen.
We hopen dat het aantal besmettingen voor onze school beperkt zal blijven, zodat we allemaal fijn naar
school kunnen blijven gaan.
Patricia Meyer

MR mededelingen
De MR zoekt een nieuw lid:
Gisteren is er via Social Schools een bericht gestuurd door de MR. Zij zijn namelijk op zoek naar een nieuw
lid voor de oudergeleding Flierefluiter van de MR. Jan van Assema (vader van Stijn uit de Kaketoes en
Melanie uit de Pimpelmezen) heeft na 4 jaar verbonden te zijn geweest aan de MR besloten zijn
lidmaatschap te beëindigen. Er is dus een vacature vrijgekomen. Indien u geïnteresseerd bent in een functie
binnen de MR, indien u zich wilt aanmelden of wanneer u vragen heeft over de inhoud van deze functie dan
kunt u mailen naar mrstaboh@gmail.com
Afscheid van Jan als MR-lid:
De afgelopen vier jaar heeft Jan van Assema de ouders van de Flierefluiter met enorm veel inzet
vertegenwoordigd. Jan startte als algemeen lid en nam al snel de taak van voorzitter op zich.
De MR heeft zich tijdens zijn zittingsperiode over ingewikkelde zaken gebogen. Jan blonk uit
door de rust te bewaren en steeds een luisterend oor te bieden. Mede dankzij zijn bijdrage
heeft de MR en onze stichting een mooie ontwikkeling doorgemaakt.
Gelukkig blijft Jan zeker nog een aantal jaar bij onze school betrokken en is hij bereid mee te denken als
daar behoefte aan is. Afgelopen maandag heeft hij een voorjaarsmand van ons ontvangen als dank voor
bewezen diensten. Dankjewel voor je inzet Jan!

Online informatie avond
Enige tijd geleden heeft u van ons een korte enquête ontvangen. Via deze enquête is onder andere
gevraagd over welke onderwerpen u graag door ons geïnformeerd zou willen worden.
Uit de enquête bleek dat ouders geïnteresseerd zijn in informatie over positief opvoeden, weerbaarheid
stimuleren, kind en social media, puberteit, zindelijkheid en de overgang van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs.
Met dit wensenlijstje voor ogen zullen we de komende periode samen met de GGD-NHN verschillende
informatie bijeenkomsten gaan aanbieden. We starten met een bijeenkomst voor de ouders van groep 7 en
8 over de overstap naar het VO.
Onder de huidige omstandigheden is het helaas niet mogelijk om een ouderavond op school te organiseren,
daarom zal de bijeenkomst online plaatsvinden.
De bijeenkomst is gepland op 16 februari van 19.30-20.45 uur.
De bijeenkomst wordt verzorgd door Liesbeth Koopmans, opvoedadviseur bij GGD Hollands Noorden.
Webinar Puberteit en de overgang naar het voortgezet onderwijs.
De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen en
hun ouders een spannende periode. Het is ook de leeftijd waarop
sommige kinderen de eerste kenmerken van de puberteit gaan vertonen.
Als ouder vraag je je dan weleens af: Wat staat ons allemaal te wachten
en hoe kan ik mijn kind zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de nieuwe fase in zijn of haar
leven?
In de Webinar gaan we in op deze vragen, maar ook op vragen als:
• Hoe ga ik om met die grote mond die mijn kind af en toe opzet?
• Welke grenzen geef ik aan bijvoorbeeld met het gebruik van de smartphone, gamen en sociale
media.
• Hoe ver ga ik mee met de grillen van mijn kind, wat kan mijn kind zelf beslissen en waar moet ik een
grens aangeven? En hoe doe ik dat dan?
Tijdens de Webinar wordt informatie gegeven over de (beginnende) puberteit en gaan we op zoek naar
antwoorden op bovenstaande vragen. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen
Bij minimaal 10 deelnemers zal de bijeenkomst doorgaan. Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan uiterlijk
28 januari aan bij Alette Schaafsma; administratie@montessori-deflierefluiter.nl. U ontvangt dan tijdig een
link om de bijeenkomst te kunnen bijwonen.
In eerder genoemde enquête heeft een aantal ouders genoteerd geïnteresseerd te zijn in een bijeenkomst
met als thema ‘kinderen en echtscheiding’. GGD Hollands Noorden organiseert regelmatig bijeenkomsten
voor kinderen en gezinnen waarbij sprake is van echtscheiding. Voor kinderen wordt hiervoor een
eenmalige workshop georganiseerd en voor de ouders is er een informatie bijeenkomst. Informatie over de
workshop ‘De kinderen scheiden mee’ vind U via deze link.
In maart start GGD Hollands Noorden ook met de Scheidingsatlas. Dit is een cursus van 2 avonden voor
ouders die gaan scheiden of kortgeleden gescheiden zijn. Meer info vind u hier.

Aanpassing Corona maatregelen
Vorige week bent u geïnformeerd over de start van het nieuwe kalenderjaar op school en de daarbij
behorende veiligheidsmaatregelen die we hanteren i.v.m. Corona. Er werd ook verwezen naar de informatie
die u hierover heeft ontvangen in de brief van 30 november 2021, gericht aan alle
ouders en verzorgers.
Op deze maatregelen hebben wij de volgende aanvulling:
• Bij één of twee besmettingsgevallen in de klas:
nauwe contacten (cat. 1 en 2) van de besmette persoon hoeven niet in
quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is.

•

Bij drie of meer besmettingsgevallen (medewerkers en kinderen) binnen zeven dagen in de klas:
er is sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en
leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt
beschouwd.

Nieuwe collega stelt zich voor
Deze week is ons team uitgebreid met een onderwijsassistent; Karin van Assema.
Karin werkt bij ons op maandag, dinsdag en donderdag.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Karin van Assema en ik zal op maandag, dinsdag en donderdag als
onderwijsassistent aan de slag gaan op de Flierefluiter. In eerste instantie vooral bij
de kleuters en later zal ik ook kinderen uit de andere klassen begeleiden. Ik ben
getrouwd met Jan en samen hebben we 2 kinderen op de Flierefluiter, Stijn bij de
Kaketoes en Melanie bij de Pimpelmezen.
Na mijn studie heb ik korte tijd als onderwijsassistent gewerkt en later in de
kinderopvang/BSO. De laatste 7 jaar werk ik als gastouder bij mij thuis. Op de
woensdag en de vrijdag blijf ik voorlopig nog als gastouder werken.
In mijn vrije tijd ben ik veel in de badmintonzaal te vinden. Ik geef training aan de
jeugd en zelf speel ik als recreant. Ik hou verder van lezen, puzzelen en knutselen.
Ik heb enorm veel zin in om te gaan beginnen!!!
Groetjes van Karin

Handbal-clinics tijdens de gymles
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een handbalclinic gehad die werd
georganiseerd vanuit de handbalbond. Het was een leuke eerste les, waarbij vooral werd geoefend op het
gooien en mikken. De komende twee maandagen krijgen we nog een clinic, waarbij we leren samenwerken
en we uiteindelijk ook echt zullen handballen!

Activiteiten bij de Flamingo’s
We zijn na de vakantie fijn gestart samen met juf Karin in de onderbouw. Het
thema de Noord- en Zuidpool uit de da Vinci methode past goed bij het seizoen
de winter. Het eerste lesje over de pinguïn hebben we gehad; de kleuters
kunnen jullie nu alles vertellen over het leven van de pinguïn.
In de huishoek staat een echte iglo waarin de kinderen spelen dat ze het
bitterkoud hebben (brrrrrr…)
Als jullie winterkleding te leen hebben is dat leuk voor in de huishoek. De
kinderen kunnen zich dan lekker warm aankleden; een leermoment waarbij de
fijne motoriek wordt geoefend.
Ook is Jackie bij ons gestart! Ze heeft veel hulp gekregen van de oudste kleuters om haar wegwijs in de klas
te maken. Zo werkt dat prima in de onderbouw: de kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en we
letten er samen op dat de jongere kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Betrokkenheid en
samenwerking zijn hierbij key-words! Gezellige boel hoor bij de Flamingo’s!

Activiteiten bij de Kolibries
Wat fijn dat we weer naar school mogen. Hierdoor kan namelijk ons letterfeest doorgaan: Groep 3 heeft alle
letters uit het alfabet geleerd en dat wordt gevierd! De kinderen van groep 4 vieren dit mee, want zij weten
nu de hoofdletters van het alfabet super mooi te schrijven.
Het letterfeest vindt vrijdag 14 januari plaats met een leuke spelactiviteit in de middag. We sluiten af met
wat lekkers en limonade.

Het speciale letterfeest-certificaat voegen we toe aan de portfoliomap van de
kinderen uit groep 3.
En nu maar flink lezen (ook thuis!!) om het geleerde in de praktijk te brengen!
We wensen u samen veel leesplezier!

Agenda
Maandag

10 januari

Schoolopening na de verlengde Kerstvakantie!!

Wk 2

10 t/m 14 jan.

Oefenen voor de Cito-toetsen*

Wk 3, 4 en 5

17 jan. t/m 4 febr.

Cito-toetsen*

Woensdag

19 januari

GEEN GYMLESSEN

Vrijdag

21 januari

KZing lessen

Wk 4 en 5

24 jan. t/m 4 febr.

Voorleesdagen

* in week 2 maken de kinderen kennis met het begrip Cito-toets. Er wordt geoefend in de opstelling en de manier
van toetsen. In de weken die volgen zullen de Cito-toetsen worden afgenomen bij de kinderen. In elke klas wordt
hierbij een eigen planning gevolgd. Er wordt dus niet iedere dag getoetst. De kinderen hoeven (thuis) niets voor te
bereiden. Het is voor u wel belangrijk om rekening mee te houden bij eventueel verlof…

