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Beste ouders/verzorgers, 
 

Welkom in schooljaar 2020-2021. 

We hopen dat u samen met uw kind(eren) genoten heeft van schoolvrije weken.  

Gelukkig dat onze leerlingen de afgelopen week nog konden genieten van vrije dagen. Met deze 

hoge temperaturen is het buiten school beter toeven dan in de school. 

Voor de medewerkers is het schooljaar al van start gegaan.  

De leerkrachten startten de week met de inrichting van de klas. Er werd gedacht, gesproken en 

geschoven voor de indeling van de groepjes. Nieuwe laatjes gevuld, kasten ingericht, de 

administratie aanpassen op de nieuwe groepsindeling en samenstellen van de lessen. 

Onder leiding van Marouscha Maas, de intern begeleidster werden de groepen overgedragen. 

Daarbij worden ook de leerkrachten van het voorgaande jaar betrokken. 

In deze gesprekken wordt besproken hoe de kinderen zich in de groep verhouden en hoe een 

positieve groepscultuur tot stand kan worden gebracht.  

Vervolgens zijn de kinderen individueel besproken. De behaalde en te bereiken doelen werden 

bekeken, er werd gesproken over de onderwijs behoeftes van de kinderen en afspraken werden 

vastgelegd. 

Uiteraard zijn wij ook meteen met al onze ontwikkelpunten aan de slag gegaan; 

- het instructiemodel 

- de leergesprekken 

- taakgerichtheid van de kinderen 

- het werken met de leerlijnen 

- taal-/lees onderwijs.  

 

Het komend schooljaar willen wij de al eerder ingezette ontwikkelingen voortzetten. In het 

inhoudelijk jaarverslag (welke voor de zomervakantie is verspreid), heeft u daar alles over kunnen 

lezen. Wilt u uitgebreider geïnformeerd worden of heeft u aanvullende vragen? U kunt altijd een 

afspraak met mij maken. Ook bij de Medezeggenschapsraad kan informatie worden ingewonnen. 

 

De eerste schoolweken zullen we extra veel aandacht besteden aan de sociale veiligheid. We 

hebben aan de hand van een mooi filmfragment ‘nieuw schooljaar, what is your hope?’ gesproken 

over alles wat wij onze kinderen hopen te geven. In de bijlage kunt u het fragment ook bekijken en 

onderaan deze INFO staan onze wensen weergegeven.  

De lessen van De Vreedzame School die de komende weken elke dag gegeven zullen worden, zijn 

gericht op het maken van een positieve start. De Vreedzame School is volledig vernieuwd dus we 

zijn benieuwd naar de ervaringen.  

Natuurlijk is er ook uitgebreid gesproken over de school- organisatie in relatie tot de Corona 

veiligheidsmaatregelen. 

In deze INFO wordt u daarover geïnformeerd. 



 

Kortom, we hebben een goede start gemaakt en kijken uit naar de komst van de kinderen. Zoals u 

op de foto kunt zien, verwelkomen wij een nieuw teamlid. 

Myrthe Zijp zal Juf Marjolein gedurende haar ziekteverlof, vervangen. We wensen Myrthe een 

goede start en fijne tijd bij ons toe. 

 

  
 

Samen met uw kind(eren) wens ik u een geweldige mooi, gezellig, maar ook leerzaam schooljaar 
toe. Wij hebben er zin in! 
 

Patricia Meyer 

 

 Start van het schooljaar  
 
Na het weekend is het zover, ook de kinderen zullen weer op school zijn. We kijken er naar uit. 
Van de PO-Raad hebben wij bericht ontvangen dat de maatregelen in het kader van de bestrijding van het 
Corona virus niet wijzigen. Onze organisatie baseren wij ook op richtlijnen van de GGD, welke u in de bijlage 
vindt. 
Vooral het voorkomen van veel volwassenen ter gelijker tijd moet worden voorkomen. Voor kinderen geldt 
de anderhalve maatregel en contact beperking niet. 
We gaan ervan uit dat de maatregelen nog lange tijd van kracht zullen zijn. 
 
Op basis van de evaluatie van de voorgaande periode hebben wij de organisatie op een aantal punten 
gewijzigd: 

- De kinderen gaan weer volledige lesdagen naar school 
- De oorspronkelijke start- en eindtijden worden gevolgd (die van voor de Corona tijd) 
- De pauze- en instructie momenten worden groeps-doorbroken georganiseerd. 
 

De aanpassingen die van kracht blijven: 
- Om het aantal volwassenen in een ruimte te beperken kunnen ouders de school niet betreden. 
- Iedere bouw verzamelt bij één van de poorten.  

Middenbouw; poort 1 
Onderbouw; poort 3 
Bovenbouw; poort 2. 

- De hygiëne maatregelen; desinfecteren van handen, meubilair en leermiddelen. 
- Thuisblijfregels bij Corona klachten (zie richtlijnen van de GGD) 



- Vrijwilligers mogen gereduceerd en met in achtneming van de hygiëne maatregelen op school 
aanwezig zijn.  
 

Wat betekent dit concreet: 
Alle schooldagen begint de school om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn alle 
kinderen om 14.45 uur klaar met hun schooldag. 
Op woensdag zijn de kleuters vrij, de kinderen van groep 3 en 4 hebben tot half 12 les en de kinderen van 
groep 5 tot en met 8 tot half 1. 
De leerkrachten staan alle dagen vanaf 8.20 uur op het schoolplein om de kinderen te ontvangen. 
Ouders wordt nadrukkelijk verzocht, buiten de hekken te blijven en niet langer dan noodzakelijk het kind uit 
te zwaaien. Het kan zijn dat uw kind dit jaar bij een andere poort verwacht wordt, dit afhankelijk van de 
bouw waarin uw kind zit.  Natuurlijk is er altijd wel een medewerker die u verder kan helpen, wanneer iets 
onduidelijk is, dus vraag gerust.  
Bij het brengen en halen is er geen ruimte voor een oudergesprek. De leerkracht richt zich op de groep. 
Natuurlijk is het doorgeven van een korte mededeling geen probleem. Heeft u meer tijd nodig?; maak dan 
gerust een afspraak.  
 
Op maandag en woensdag hebben de midden- en bovenbouw kinderen 
gymles in de Opgang. Op maandag starten de Kolibries bij de Opgang 
en op woensdag de Pimpelmeesjes.  
Echter ook de allereerste maandag starten de Kolibries eerst op 
school.  
De gymlessen worden deze dag wel gegeven maar de tijden passen we 
iets aan. 
Wilt u voor de gymlessen de kinderen meegeven: gymkleding, gymschoenen met witte, rubber, antiglip 
zool. Tijdens de gymles worden sieraden afgedaan en lange haren met een elastiekje bijeengehouden.  
Ook voor onze vakleerkracht geldt dat zij haar aandacht op de kinderen hoort te richten. Wilt u in gesprek 
met onze gymjuf, ook dan is het maken van een afspraak gewenst.  
 
Overige activiteiten 
De oude vorm van de informatieavond kan niet worden gehandhaafd. Op deze avond wordt verteld over de 
organisatie in de bouw- en de klas van uw kind. Omdat wij het aantal deelnemers moeten beperken, 
worden alleen de ouders van groep 3 en 6 uitgenodigd voor de informatieavond. 
In de bovenbouw verwelkomen wij ook zij-instromende kinderen en deze ouders worden uiteraard ook 
uitgenodigd voor de info- avond. 
Voor de overige ouders geldt; heeft u vragen, laat het ons weten of maak een afspraak. 
 
De lesjes avond wordt verschoven naar de tweede helft van het schooljaar, in de hoop deze dan doorgang 
heeft. 
 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de luchtkwaliteit en de ventilatie in scholen. Dit vooral in 
verband met de mogelijke rol bij de verspreiding van het virus. Ook leeft de vraag of mondkapjes op school 
nodig zijn. De Algemene Vereniging voor Schoolleiders en de PO Raad hebben ons bericht dat het openen 
van ramen en deuren voor een goede ventilatie zorgt. Onze school heeft geen centraal ventilatie of airco 
systeem. 
Het OMT heeft vorige week over het gebruik van niet-medische mondneusmaskers geconcludeerd dat er 
geen indicatie is voor het algemeen gebruik ervan in de publieke ruimte, noch dat het als vervanging voor 
de anderhalve meter afstand regel kan fungeren. Voor gebruik op scholen is er dan ook geen indicatie.  
 
Wij worden door de PO-Raad, de GGD en de Algemene Schoolleiders vereniging goed geïnformeerd. Indien 
er reden is voor wijziging van de maatregelen, volgen wij deze adviezen op. 
We overleggen daarbij dan met het Toezichthoudend Bestuur en de Medezeggenschap Raad. Indien u dat 
wenst kunt u altijd met een van de ouder- leden van het TB of de MR in gesprek gaan.  
Natuurlijk ontvangen wij ook rechtstreeks graag uw vragen of suggesties. 
 

 Zorg voor de omgeving 
 



In het montessorionderwijs is ‘zorg voor de omgeving’ een belangrijk 
begrip. Kinderen leren zelfstandig voor hun eigen plantje te zorgen en 
zorg voor de omgeving te ontwikkelen. Daarom hebben alle kinderen 
een eigen plantje. Elke werkdag wordt gestart met het opruimen van 
het kleedje en het plantje en de dag wordt afgerond met het opruimen 
van het eigen tafeltje en weer neerzetten van het plantje en kleedje. 
Bovendien geven de plantjes kleur en fleur aan het lokaal en wekken ze 
bij de kinderen interesse op voor de natuur. 
Sommige kinderen hebben hun plantje op school gelaten en deze is 
goed verzorgd. De meeste kinderen hebben de plantjes meegenomen. 
Wilt u uw kind(eren) weer een plantje meegeven? Ook in de 

bovenbouw zullen dit jaar weer de plantjes verschijnen. Dus ook aan de oudste kinderen wordt gevraagd 
een plantje mee naar school te nemen.  

 

 Ontruimingsoefeningen 

In onze startweek zijn het alarm en alle veiligheidsinstrumenten 
gecontroleerd.  De komende tijd zullen wij een aantal keer een 
ontruimingsoefening organiseren. De eerste keren zullen wij dat 
aankondigen bij de kinderen. Wanneer deze oefening goed 
verloopt gaan we over tot onaangekondigde oefening bij de 
kinderen en vervolgens ook tot onaangekondigde oefeningen 
voor het personeel.  
Het zou dus zomaar kunnen dat uw kind thuis vertelt dat er alarm 

op school was. Wees dan gerustgesteld met dit bericht.  

   Jaarboekje en planning 
 

Bij deze INFO ontvangt u van ook het jaarboekje. Het jaarboekje vormt een aanvulling op de algemene 

informatie die in de schoolgids wordt vermeld. In het jaarboekje staat onze algemene organisatie 

beschreven dus een aantal zaken wijken in de huidige situatie af ivm de Corona maatregelen. 

Binnenkort ontvangt u ook de jaarplanning  

In de jaarplanning van het schoolseizoen 2020-2021 staan alle activiteiten die het komende jaar 
plaatsvinden die voor u als ouder van belang zijn. 
Houdt u er alstublieft rekening mee dat de jaarplanning een dynamisch geheel is. Er kunnen wijzigingen 
en/of aanvullingen volgen. Houdt u daarom de agenda’s van de INFO in de gaten. Ook via Social Schools 
wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke wijzigingen en aanvullingen. 
 

    Social Schools 
 

Het communicatiesysteem Social Schools wordt door ons gebruikt om ouders te informeren over 
allerhande schoolzaken, voor het doen van oproepen en voor inschrijving van evenementen en 
gespreksrondes. Maar ook voor ziekmeldingen en verlofaanvragen kunt u gebruik maken van Social 
Schools. Het is dus zaak altijd de juiste gegevens hierin verwerkt te hebben en als ouder aangesloten te zijn. 
Is uw emailadres gewijzigd, dan verzoeken wij u dit in Social Schools te verwerken.  
 

    What we hope:  
 



 

 
 

 
 



 
 

   
 



 
 

Geluk begint bij onze eigen gedachtes;   

 we denken dat het een prachtig schooljaar gaat worden. 

 

 
Team Montessorischool De Flierefluiter 

 

 


