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Beste ouders/verzorgers, 
 
Met nog maar 2 ½ schoolweken te gaan is de zomervakantie toch echt in zicht. 
In deze INFO brengen wij graag diverse activiteiten onder uw aandacht die voor de kinderen  
in de zomervakantieperiode worden georganiseerd. 
 
 Patricia Meyer 
Week  25 ben ik aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 
Week 26 ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
Week 27 ben ik aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag 
 

 Rapporten en oudergesprekken 
 
Het is de gewoonte dat u in deze periode van het schooljaar een rapport van uw kind ontvangt en dat er 
oudergesprekken plaats vinden. Omdat de afgelopen periode door tussenkomst van de Corona-crisis anders 
is verlopen, hebben wij besloten de inhoud van het verslagboekje en de verschijningsdatum voor de 
midden- en bovenbouw aan te passen. Natuurlijk krijgen alle kinderen wel een rapport. Op 23 juni worden 
deze aan alle kinderen mee naar huis gegeven. In het verslag zullen de vorderingen van uw kind worden 
beschreven. Daarnaast zal genoteerd worden welke inzet uw kind getoond heeft tijdens het onderwijs op 
afstand en het online onderwijs. De onderdelen die niet aan bod zijn geweest komen te vervallen.     
 
Vanwege de veiligheidsvoorschriften en het geringe aantal weken resterend voor de zomervakantie, is de 
oudergesprekscyclus aangepast: 

 Ouders/verzorgers van kinderen die de overgang naar de volgende bouw maken (groep 2, 5), 
worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 Ouders/verzorgers van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag of specifieke 
ondersteuningsbehoeften ontvangen ook een uitnodiging voor een gesprek.  

 Ouders/verzorgers die na het inzien van het rapport specifieke vragen hebben over de cognitieve of 
sociaal-emotionele ontwikkeling  van hun kind, kunnen contact opnemen met de leerkracht. De 
leerkracht bekijkt samen met de ouders/verzorgers of het noodzakelijk is hier vóór zomervakantie 
nog over in gesprek te gaan.  

Alle gesprekken met ouders/verzorgers vinden overigens online plaats. De 
leerkrachten maken deze week via Social Schools een planning bekend, u 
tekent in en vervolgens ontvangt u een ZoomLink.  
 
De gesprekken voor de overige ouders/verzorgers vervallen niet, maar 
worden verplaatst tot ná de zomervakantie. Na de eerste 6 schoolweken 
van het nieuwe seizoen worden zij uitgenodigd voor een gesprek, uiteraard 
onder voorwaarde van de voor ons dan geldende veiligheidsmaatregelen. 
 



 

 

 Studiedag op 3 juli 

De afgelopen weken zijn de citotoetsen afgenomen. Door de 
gewijzigde jaarplanning Cito-toetsperiode eindigt de citoperiode nu 
op 19 juni. De resultaten van de methodegebonden- en citotoetsten 
worden geanalyseerd op de studiedag van 3 juli. De kinderen zijn 
derhalve vanaf vrijdag 3 juli de gehele dag al vrij  van school. 

 Schoolreisgeld en Ouderbijdrage 
 
We zijn heel blij dat de meeste ouders hebben het verschuldigde schoolreisgeld (à € 28,50 per kind) voor dit 
schoolseizoen al betaald hebben. In een eerder bericht is genoemd dat we overwegen om het 
schoolreisgeld in deposito te houden en te reserveren voor het volgende schooljaar.  
Omdat we de afgelopen periode heel veel buitenschoolse activiteiten hebben moeten schrappen willen we 
onze leerlingen op een feestelijk afsluiting van dit bijzondere schooljaar trakteren. Uiteraard volledig 
rekening houdend met alle geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.  
De verrassing die wij in petto hebben brengt wel wat kosten met zich mee. Deze kosten zouden wij graag 
deels willen betalen uit het schoolreisgeld en/of de vrijwillige ouderbijdrage.  
Op dit moment ligt er een verzoek bij de MR om deze extra uitgave goed te keuren 
Aan de hand van het besluit van de MR, kunnen we u laten weten of en hoe wij een deel van het 
schoolreisgeld/de ouderbijdrage zullen gebruiken. 
 
Andere ouderbijdragen (VOB) 
In de budgettering van de ouderbijdragen is rekening gehouden met verschillende type uitgaven. Een groot 
gedeelte hiervan is niet gerelateerd aan de schoolplanning en/of het wel of niet doorgaan van activiteiten. 
Denk hierbij bv. aan uitgaven voor extra leermiddelen en ICT.  
Een verzoek tot betaling van de ouderbijdragen voor het seizoen 2020-2021 ontvangen alle ouders in juli 
2020. De eerste betalingstermijn is 1 september 2020. 
Als u moeite heeft met deze regeling kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar Alette 
(administratie@montessori-deflierefluiter.nl). We kijken dan hoe we samen tot een oplossing kunnen 
komen. 
 

 Wisseldag op 29 juni 
 
Vorige week hebben alle kinderen gehoord welke juffen zij volgend 
schooljaar hebben en met welke klasgenootjes zij in de klas zitten. Het 
bericht is ook met alle ouders via Social Schools gedeeld. 
Op 29 juni geven wij alle Flierefluiterkinderen de gelegenheid om met hun 
nieuwe juf en klasgenootjes (nader) kennis te maken. 
Vanwege de corona maatregelen hebben wij besloten één hele wisseldag in 
plaats van drie losse dagdelen te organiseren.  
Alle kinderen zitten dan de gehele dag in de nieuwe groepssamenstelling en 
met hun nieuwe juf in de klas. Op deze manier hopen we de kinderen alvast 
een waardevolle start te kunnen geven van het nieuwe schooljaar.  
 
Let u goed op: de schooltijden wijken die dag af voor groep 3 en 5: 
Middenbouw 
Inlooptijd 8.40-8.50 uur 
Kolibries via poort 2 
Pimpelmezen via poort 1 
Einde schooldag 14.20 uur  

Bovenbouw 
Inlooptijd 8.30-8.40 uur 
Haviken via poort 2 
Kaketoes via poort 1 
Einde schooldag 14.10 uur  
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  Zomeraanbod voor de jeugd van de gemeente Hoorn 
 

Deze zomer geen Zomerspelen en Huttendorp zoals je gewend bent, 
maar toch is er de hele zomer genoeg te doen! Het kinderwerk van 
Stichting Netwerk, De Blauwe Schuit en Team Sport van de Gemeente 
Hoorn hebben de handen ineen geslagen voor een zomer lang sportieve 
en culturele activiteiten. 
Het overzicht van alle activiteiten kun je vinden vanaf woensdag 17 juni 
op www.sportencultuurhoorn.nl Inschrijven kan ook via deze website. 
Kinderen die al een account hebben, bijvoorbeeld vanwege deelname aan 
de Jeugdsportpas of de Cultuurweek, kunnen dit account gebruiken.  
Nog geen account? Maak er dan 1 gratis aan! 

 
Overzicht activiteiten andere aanbieders en sportverenigingen: 
Veel sportverenigingen en andere aanbieders in Hoorn hebben ook leuke activiteiten voor kinderen deze 
zomer. Zij organiseren deze activiteiten zelf, zonder tussenkomst van Stichting Netwerk of Team Sport. 
Aanmelden van deze activiteiten gaat via eigen kanalen van deze aanbieders. Een overzicht van deze 
activiteiten kun je ook bekijken op www.sportencultuurhoorn.nl 
 
Zie ook de bijlage bij deze INFO voor meer informatie 
   

 Summercamp English 
  
Het leukste en meest leerzame zomerkamp nu ook in Hoorn. Sport, dans, creativiteit en leuke lessen geheel 
in het Engels. De lessen tijdens Summer Camp zijn erop gericht om de kinderen zich comfortabel te laten 
voelen bij het gebruik van de Engelse taal. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Het programma is op 
iedere leeftijdsgroep aangepast. De kleinschalige groepen bieden de mogelijkheid voor individuele 
aandacht. Er wordt Engels gesproken, echter daar waar nodig zal er, zeker voor de jongsten, ook een 
ondersteunend woord in het Nederlands gebruikt worden. Het enthousiaste “Teacher Team” zorgt voor veel 
plezier tijdens de activiteiten. Op de laatste middag wordt het Summer Camp feestelijk afgesloten.  
De kinderen ontvangen u op de high tea. Onder het genot van een kopje thee en zelfversierde cupcakes 
worden alle creaties van de kinderen bekeken.  
Tijdens de graduation ceremony ontvangen alle kinderen hun Summer Camp certificaat.  
Tot slot verzorgen de kinderen een voorstelling met zang en dans.  
 
Summer Camp is een dagkamp: 9.00-16.00  
Pre en after care zijn optioneel: 8.00-17.00  
Datum: 6 t/m 10 Juli  
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar  
Locatie: IKC De Wingerd, Sint Martinusstraat 1, Zwaag  
Website: www.summercamp.nl 
 

Zie ook de bijlage bij deze INFO voor meer informatie. 
 

    Agenda  
 

Dinsdag  23 juni Mb en bb rapporten mee naar huis 

Vrijdag 26 juni Afscheid groep 8 met Musical (voor genodigden) 

Maandag 29 Juni Wisseldag  

Donderdag  2 juli Laatste schooldag, start zomervakantie vanaf 14.45 uur 

Maandag 17 augustus Eerste schooldag van seizoen 2020-2021, start om 8.30 uur 

 


