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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is bedrijvig op school! In de meeste klassen worden voorbereidingen getroffen voor de viering 
van het Paasfeest en de komst van de lente! Er worden verschillende leuke knutsels gemaakt en er 
wordt gesproken over bloembollen, nieuw leven en alles wat te maken heeft met de lente. 
Daarnaast zijn we volop bezig met toetsing! Hierover leest u meer in deze INFO. 
Wat ons ook volop bezighoudt zijn de Corona-perikelen van dit moment; verkoudheid, testen, 
quarantaine, nog een keer testen, online en hybride onderwijs, etc… 
Het is iedere dag omschakelen, regelen en bijsturen. De meeste ouders hebben hier gelukkig begrip 
voor. Ook over de Corona berichten lees u meer in deze INFO. 
Namens het hele Flierefluiterteam dank ik u voor uw begrip en wens ik u een hele fijne (bijna) 
lenteweek!    
 Alette Schaafsma 
 

 Corona berichten  
 
Dat er deze periode veel besmettingen zijn in West-Friesland is duidelijk te merken op school. 
Regelmatig zijn er kinderen afwezig door ziekteverschijnselen of door een quarantaine periode vanwege een 
besmet gezinslid. Het blijft voor iedereen telkens schrikken en vraagt meteen om oplossingen.  
Kinderen die in quarantaine thuis verblijven worden uiterlijk vanaf de 2e dag van afwezigheid in het hybride 
onderwijs programma geplaatst. Zo zorgen wij ervoor dat er voor de leerlingen weinig tot geen instructies 
worden gemist. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze de verwerking thuis maken. De leerkracht is 
beschikbaar voor vragen via de chat en er kunnen extra Zoom momenten worden afgesproken. 

 
We waarderen het enorm dat alle ouders trouw en zorgvuldig de veiligheidsmaatregelen opvolgen. 
Het is fijn te merken dat bij twijfel over ziekteverschijnselen er begrip is en er samen voor zekerheid wordt 
gekozen. 
 
Ook ontvangen wij veel begrip voor de momenten waarop we moeten overschakelen naar onderwijs op 
afstand voor bepaalde klassen. Vorige week hebben we in de middenbouw en in de bovenbouw 
noodgedwongen moeten overschakelen naar een aantal online lesdagen voor de hele klas. 
Ook daarbij hebben we volop begrip en medewerking van alle ouders ontvangen.  
Vanaf morgen is er weer een groep thuis i.v.m. veiligheidsmaatregelen. De ouders van deze klas zijn 
inmiddels op de hoogte gebracht via Social Schools. 
 
Wanneer een klas in quarantaine wordt geplaatst of wanneer er sprake is van een schoolsluiting, kunnen wij 
helaas geen noodopvang bieden. Het is al bijzonder moeilijk voor ons kleine team het huidige ziekteverlof 

Wilt u bij het ziekmelden van uw kind een melding maken wanneer 

uw kind afwezig is vanwege Corona gerelateerde ziekte 

verschijnselen of vanwege een gezinslid dat besmet is?  



van collega’s op te vangen. Het verzorgen van noodopvang, waarbij rekening gehouden moet worden met 
het werken in cohorten, behoort tot het onmogelijke. De Medezeggenschapsraad en het Toezicht houdend 
bestuur zijn met ons van mening dat noodopvang, zoals die wel geboden werd tijdens de lockdown, nu niet 
tot de mogelijkheden behoort en bovendien in strijd is met de huidige maatregelen die scholen moeten 
treffen t.a.v. de bestrijding van Corona.  
 
In geval een leerkracht ziekteverschijnselen heeft en getest moet worden maken wij gebruik van de 
voorrangsregeling van de GGD of de (beperkte) sneltest-optie. Zowel de voorrangsregeling als de sneltesten 
hebben hun beperkingen. Soms is het bij de GGD zo druk dat de voorrangsregeling inhoudt dat er twee 
dagen op een uitslag gewacht moet worden. We doen steeds ons uiterste best om de test zo snel mogelijk 
te laten uitvoeren bij onze leerkrachten, zodat ze snel weer voor de klas kunnen (als de uitslag negatief is). 
 

 Onderzoek naar de gezondheid van kinderen 
 

GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de regio 
Noord-Holland- Noord. Helpt u mee? Vul de vragenlijst over gezondheid en welzijn van uw kind in en 
win! Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst anoniem in. Het invullend duurt ongeveer 15 
minuten. 1 op de 15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 en onder alle deelnemers 
worden 4 weekendjes weg naar keuze verloot t.w.v. € 250. Deze vragenlijst brengt de gezondheid van onze 
jongste inwoners in beeld. De resultaten worden door GGD HN en gemeenten gebruikt als input voor het 
gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie over het onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor.  
Alvast bedankt!  

 

  
  

 Verslagboekjes en ouderrapporten 
 
We zitten midden in de cito toetsperiode. Elke dag staat er in de midden- en bovenbouw wel een toets op 
het programma. Alle kinderen maken in toets-opstelling de reken-, lees- en taalopgaves. Voor sommige 
kinderen is dat best spannend of zij maken zich zorgen over het resultaat. Andere kinderen maken te grote 
stappen en moeten juist weer meer geholpen worden om de toets serieus te benaderen. De cito toetsen 
helpen ons om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeftes van onze 
leerlingen. Het helpt ons om zicht te krijgen op de kwaliteit van de lessen. We leren de kinderen dat als zij 
hun best doen de toets zo goed mogelijk te maken het resultaat altijd goed is! 
Op donderdag 1 april hebben wij een studiedag. Alle resultaten worden dan geanalyseerd en verwerkt in 
groepsplannen. 
Na deze dag gaan de leerkrachten aan de slag met de verslagboekjes en worden de oudergesprekken 
gepland. De oudergesprekken vinden plaats in week 15 (12 t/m 16 april). Via de leerkracht ontvang u een 
uitnodiging voor de inschrijving. 
 
 

http://www.kindermonitorhn.nl/
http://www.ggdhn.nl/kindermonitor


 
 

 

   De Vreedzame School   
 
Blok 5 van de Vreedzame School gaat over het leveren van een actieve en positieve bijdrage aan de 
gemeenschap. In de lessen leren de kinderen wat zij kunnen doen om een ander te helpen, maar ook dat 
elkaar helpen iets anders is dan iets voor een ander beslissen. Ook staat het oplossen van conflicten 
centraal. Voor kinderen is het niet altijd vanzelfsprekend om met u thuis te delen wat er op school allemaal 
gebeurt. De kletskaarten kunnen u helpen om thuis met uw kind het gesprek aan te gaan over alles wat uw 
kind op school leert en ervaart. Hieronder treft een twee voorbeelden van kletskaarten. 

 

 

 
 

 Inzet subsidie extra ondersteuning na lockdown 
 

In een eerder INFO bent u op de hoogte gesteld van de 

subsidie die wij na de eerste lockdown hebben aangevraagd 

en toegekend hebben gekregen. Na de kerstvakantie is juf 

Jobina bij ons op school gestart. Zij geeft elke dinsdag extra 

ondersteuning aan de kinderen die met rekenen een extra 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Na de tweede 

schoolsluiting is er wederom subsidie beschikbaar gesteld 



voor extra hulp in de klas om eventuele onderwijs-achterstanden weg te werken. 

Vandaag bereikte ons het bericht dat ook deze subsidie is toegekend. Daar zijn we natuurlijk enorm blij 

mee, omdat we met deze subsidie nog meer kinderen verder kunnen helpen. Begin april ontvangen wij 

bericht over de daadwerkelijke hoogte van het subsidie bedrag en gaan wij aan de slag met het concreet 

maken van onze plannen.  

 

    Voortgang ontwikkelpunten 
 
Niet alleen plannen voor de extra ondersteuning van kinderen heeft onze aandacht, maar natuurlijk ook de 
‘gewone’ plannen en ontwikkelpunten die wij aan het eind van vorig schooljaar met elkaar hebben 
vastgesteld. 
In het jaarverslag en aan het begin van het school bent u over deze plannen geïnformeerd. 
Aan de volgende ontwikkelpunten werken wij dit schooljaar: 

- Versterken van de samenwerking met de peuterklas 

- 3e invoeringsjaar DaVinci methode 

- Aanbod en resultaten van ons taalonderwijs versterken (spelling en begrijpend lezen) 

- Voortzetten invoering (Expliciete Directe) Instructie model 

- Voortzetten van de verbetering van het klassenmanagement (waaronder de taakgerichtheid van de 
leerlingen) 

- Fase 2 leergesprekken en portfolio 

- Vervolg werken met de leerlijnen 

- Rekenmethode meer passend in het Montessori onderwijs maken 
 
Door de Corona perikelen is helaas op het traject peuterklas vertraging ontstaan. Mede door de afwezigheid 
van juf Liesbeth, maar ook doordat de medewerkers van Berend Botje en van de Flierefluiter door de 
veiligheidsvoorschriften niet meer samen voor de klas mogen staan. Gelukkig heeft de gemeente (die het 
traject ondersteunt) ons toestemming gegeven het project tijdelijk te bevriezen. 
We zijn er trots op dat we er in slagen om alle overige ontwikkelpunten tot uitvoering te brengen. Vaak wel 
met aanpassingen, maar het lukt! 
Periodiek wordt de MR en het Toezichthoudend bestuur geïnformeerd over de voortgang van de 
ontwikkelingen middels een managementrapportage. 
Wilt u meer weten over onze ontwikkelpunten of de voortgang ervan? Maak gerust een afspraak of stuur 
een mailtje. Ik sta u graag te woord. 
Trots zijn we ook op onze collega’s Melanie, Saskia en Greet. Vorig schooljaar zijn zij gestart met de 2 jarige 
Montessori opleiding en alles wijst erop dat zij aan het einde van dit schooljaar hun Montessori diploma in 
ontvangst kunnen nemen. 
 

  Woensdag geen gym in de Opgang 
 
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. 
Vanwege het coronavirus neemt de overheid maatregelen om de 
verkiezing zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook vandaag en morgen 
zijn sommige stembureaus al open. Dit geldt ook voor de Opgang, 
waar onze kinderen uit de midden- en bovenbouw gymmen. Het 
hoogst aantal bezoekers wordt echter verwacht op woensdag 17 
maart. Vanwege de veiligheid van onze leerlingen en de bezoekers 
hebben wij besloten om aanstaande woensdag geen gebruik te maken van de Opgang.  
Juf Sylvia zal in ons eigen gebouw in de kleutergymzaal aangepaste gymactiviteiten verzorgen. Omdat de 
kleutergymzaal kleiner is zullen de klassen in twee groepen worden verdeeld. Dit heeft als gevolg dat de 
gymtijden worden aangepast.  
 

Het is handig als de kinderen op woensdag allemaal gemakkelijke kleding dragen waar ze vrij in 
kunnen bewegen, want er is geen gelegenheid op school om zich om te kleden.  
Gymschoenen wel graag meebrengen! 
Aan de ouders van klas Pimpelmezen; woensdag starten de kinderen dus niet bij de Opgang, 
maar op school! 



 

 

 Personele zaken 
 
Het is een spannende week voor juf Liesbeth en dus ook voor ons. Deze week wordt zij geopereerd. 
Afhankelijk van onderzoek na de operatie zal duidelijk worden welk behandeltraject er verder nodig is. 
Juf Liesbeth ontvangt vele lieve berichten en attenties; van kinderen, ouders, collega’s, OR, MR en bestuur. 
Ze waardeert al deze aandacht en zorg voor haar enorm. 
We zijn er blij mee dat Juf Liesbeth inmiddels voor 2 dagen wordt vervangen door Barbara Burggraaf. 

De overige twee dagen wordt door de collega’s opgevangen. Dat is echter op lange termijn 

niet houdbaar en we zijn nog hard bezig om hier een passende oplossing voor te vinden. 

Met Juf Marjolein gaat het gelukkig steeds een stukje beter. Juf Marjolein werkt op arbeids-

therapeutische basis in de middenbouw. Het zijn kleine stapjes maar zij (en wij!) ervaart 

zeker een stijgende lijn. De kinderen in de middenbouw boffen maar met de fijne 

middenbouwjuffen Greet en Manuela, juf Marjolein die hen aanvult en sterinvalster juf 

Myrthe! Uiteraard mag ik dan niet vergeten juf Ilse, onze stagiaire onderwijsassistente, 

want ook zij is van grote waarde in de middenbouw en de kinderen zijn dol op haar.  

 Voetbaltraining 
 

Voor de kinderen die vrijblijvend willen kennismaken met de sport voetballen is er gelegenheid om mee te 

trainen bij HSV Sport 1889. Het is bedoeld voor de wat jongere kinderen 

Elke woensdagmiddag kan er mee getraind worden bij HSV Sport 1889: 

 

De jongste jeugd 4 t/m 6 jaar van 15:45 - 16:30. 

De iets oudere jeugd  7 t/m 9 van 16:30 - 17:30. 

 

Vragen en/of aanmelden? Neem contact op met: 

Sipcodevries@gmail.com of mobiel op 06 22 47 65 18. 

 

    Agenda  
 

Donderdag 1 april Studiedag, school gehele dag gesloten 

 2 t/m 5 april Paasweekend 

 

 

mailto:Sipcodevries@gmail.com

