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Beste ouders/verzorgers,
De lentezon van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat we heerlijk met de kinderen naar buiten
kunnen. Dat, maar vooral ook de aanwezigheid van ouders rond en in de school, zorgt voor een fijne
en ontspannen sfeer op school!
Het was een bijzonder moment, de groepjes ouders die zich op het schoolplein verzameld hadden,
de ouders die na schooltijd in de school op visite waren en ook de hulpouders die op verschillende
momenten weer actief in school waren. De overgang naar deze versoepelingen is rustig en naar
grote tevredenheid verlopen. We genieten er met z’n allen van dat dit gelukkig weer mogelijk is!
Deze week worden met de ouders van de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 de
oudergesprekken gevoerd. Fijn om ook dat weer live te kunnen doen.
Wellicht treffen we elkaar tijdens één van deze gespreksmiddagen of -avonden. Bij sommige
gesprekken zal ik namelijk aanwezig zijn. Net als het uitvoeren van klasbezoeken ben ik ook zo nu
en dan aanwezig bij oudergesprekken om een beeld te krijgen van de wijze waarop de leerkrachten
in contact staan met de ouders uit hun klas. Ik observeer vooral en ben geen actieve deelnemer aan
het oudergesprek. Ik ben bovendien alleen aanwezig indien u hier toestemming voor geeft.
Dus wellicht dat ik u vraag of ik erbij mag zijn! Voelt u zich niet bezwaard het aan te geven wanneer
u liever met de leerkracht alleen in gesprek gaat.
Patricia Meyer

Inloopochtend
Via Social Schools bent u geïnformeerd over de inloopochtend die georganiseerd wordt op donderdag 17 maart.
Als gevolg van de Coronamaatregelen is het voor veel
ouders lang geleden dat zij de school 'in bedrijf' hebben
gezien en ervaren. Sommige ouders hebben die
mogelijkheid zelfs nog helemaal niet gehad!
Daarom organiseren wij een paar
rondleidingen/inloopochtenden. Tijdens deze ochtend kunt
u zien hoe de kinderen aan het werk zijn en de sfeer in
school komen proeven.
U wordt om 8.45 uur ontvangen met een kopje koffie of thee en daarna lopen we gezamenlijk door de
school en langs bij de klassen.
Patricia leidt u rond en geeft toelichting op de activiteit die op dat moment wordt verricht. Aan het einde
van de rondleiding wordt er nog even nagepraat onder het genot van een vers kopje koffie of thee. De
rondleiding start om 9.00 uur. Het is tijdens de rondleiding helaas niet mogelijk in een specifieke klas te
blijven. U zult begrijpen dat dit wellicht storend kan zijn. Vanwege het behoud van rust in school, zal het
aantal deelnemers bovendien beperkt blijven tot maximaal 10 personen. Wees er snel bij want er zijn nog
maar een paar plekjes beschikbaar.
U kunt zich aanmelden via de intekenlijst
die u vindt op Social Schools.

De volgende inloopochtend zal plaatsvinden op donderdag 14 april. Liesbeth Koopmans van GGD NHn zal
dan ook aanwezig zijn en een workshop over De invloed van positief opvoeden op het zelfvertrouwen van
kinderen organiseren:
Opvoeden is een leuke maar soms ook uitdagende taak. Als ouders speel je een grote
rol in het opbouwen van een positief zelfbeeld van je kind.
Kinderen met voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn meestal vrolijk,
kunnen goed samenwerken en maken makkelijk vrienden.
Wat kun je ouder doen om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten? En hoe doe je
dat op een positieve manier?
Liesbeth Koopmans, opvoedadviseur bij GGD Hollands Noorden, geeft op deze ochtend tips hoe de
methode Positief Opvoeden kan helpen om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten.
Uiteraard is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.
Een inschrijflijst voor deze ochtend zal te zijner tijd via Social Schools worden gepubliceerd.

De Vreedzame School
Inmiddels is blok 4 van De Vreedzame School afgerond. Volgende week starten we met een nieuw blok.
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 u een voorbeeld aan van een kletskaart.

Kind en oorlog
Na de voorjaarsvakantie hebben we direct geconstateerd dat sommige leerlingen zich zorgen maken en
vragen hebben over de situatie in Oekraïne. In een aparte memo heeft u kunnen lezen hoe wij met deze
zorgen en vragen omgaan. We hebben gemerkt dat veel kinderen via eigen media, de ouders en/of televisie
hebben gehoord of gezien wat een drama zich voltrekt. Het blijft een dilemma: beslissen wat er wel en niet
besproken moet worden met de kinderen, zowel thuis als op school. Geenszins willen we vragen en zorgen
van onze kinderen negeren, maar tegelijkertijd willen we ze niet angstig maken.
Op school blijven we bij het uitgangspunt dat we zorgen niet zullen wegwuiven en zo eerlijk mogelijk
reageren op vragen die er zijn. We proberen leerlingen die bang zijn gerust te stellen. We vertellen dat het
voeren van oorlog voor alle betrokkenen verschrikkelijk is, maar dat de strijd in dit geval ver van ons weg

wordt gevoerd. Dat de kans dat de gevechten ons land zullen bereiken klein is en dat we vertrouwen
hebben in het vinden van een goede oplossing op weg naar vrede.
Kinderen zullen niet al hun vragen en zorgen steeds uiten. Het is daarom goed om als ouder het gesprek met
uw kind zelf te starten. U kunt vragen wat u kind van de situatie weet en welke
zorgen of vragen er zijn. Voor oudere kinderen adviseren we in om het
Jeugdjournaal te volgen. Het jeugdjournaal brengt het nieuws met een zo
optimistisch mogelijke invalshoek. De beelden uit het oorlogsgebied worden
gefilterd op heftigheid en er wordt vooral gesproken over de hoop die er is en
de oplossingen die mogelijk zijn.
Heeft u vragen of zorgen over de impact van de gebeurtenissen in Oekraïne op
uw kind of over de wijze waarop wij er op school mee omgaan? Laat het ons
weten. We staan u graag te woord.
kunt

vragen wat u kind ervan weet of erover denkt. Voor ouder
Voortgang ontwikkelpunten

Ondanks de lockdown periodes hebben de ontwikkelpunten die wij aan het eind van vorig schooljaar met
elkaar hebben vastgesteld, blijvend onze aandacht gekregen.
In het jaarverslag en aan het begin van het schooljaar bent u over onze plannen hieromtrent geïnformeerd.
Aan de volgende ontwikkelpunten werken wij dit schooljaar:
- 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 3 leergesprekken en portfolio
- Vervolg werken met de leerlijnen
- Rekenmethode meer passend in het Montessori onderwijs maken
- Onderwijs aan meerkunners en hoogbegaafde leerlingen
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 naar de directie. Er wordt graag wat tijd voor u vrij gemaakt om hierover met u te praten.
Trots zijn we op onze collega’s Melanie en Saskia. Beiden hebben hun Montessori opleiding afgerond en zijn
in bezit van hun Montessori diploma. Juf Sylvia is daarnaast gestart met de PABO om straks ook met een
diploma op zak als juf voor de klas te staan.

Open dagen
We zijn trots op onze school! Dat vinden we niet alleen zelf,
maar merken wij aan de reacties van onze ouders en andere
mensen die onze school bezoeken. Men benoemt de rust als
aangenaam, maar ook de open, vriendelijke houding van onze
leerlingen ervaart men als zeer positief. Ook alles wat wij doen
om de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen
wordt geroemd. Collega’s uit het voortgezet onderwijs geven
aan dat bij onze oud-leerlingen goed merkbaar is dat zij
Montessori onderwijs hebben genoten.
Op maandag 14 en vrijdag 25 maart stellen wij de school open
voor iedereen die zich in het Montessori onderwijs wil verdiepen. Ouders die zich voor hun kind oriënteren
op een school zijn van harte welkom om op deze dag binnen te lopen. Er kan een kijkje in de klassen worden
genomen en bovenbouw-leerlingen staan klaar om geïnteresseerde ouders over onze school te vertellen en
ze rond te leiden door onze mooie school.
Hoewel het huidige schooljaar pas halverwege is, zijn wij al gestart met de voorbereidingen voor het
komende schooljaar. De begroting is vastgesteld, de formatie wordt besproken en de klasbezetting krijgt
vorm. We hebben graag zicht op het aantal nieuwe kinderen dat we straks mogen begroeten. Ook willen we

graag de kleine school blijven die we zijn, dus is het belangrijk duidelijk aan ouders te kunnen laten weten
hoeveel ruimte we nog hebben voor nieuwe kleuters.
Zijn er mensen in uw omgeving die voor een schoolkeuze staan, attendeert u hen dan alstublieft op onze
open dagen. Apart een afspraak maken kan natuurlijk ook altijd.

Personele zaken
We zijn heel tevreden met het herstelverloop van juf Liesbeth. Deze week breidt juf Liesbeth haar
werkdagen meer uit en als dit voorspoedig verloopt zal zij eind april volledig hersteld zijn. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee!
Door de terugkeer van juf Liesbeth zullen we afscheid moeten nemen van juf Linda bij de Flamingo’s.
Linda heeft de afwezigheid van Liesbeth op voortreffelijke wijze vorm gegeven en de Flamingootjes zullen
haar zeker missen.
Gelukkig blijft ze voorlopig een paar deuren verder nog in beeld bij de Kolibries.

Vrijwillige ouderbijdrage
We zijn als school bijzonder trots op het feit dat we onze kinderen naast het lesprogramma op gebied van
taal, rekenen, lezen, schrijven, etc. etc., ook interessante en uitdagende lessen kunnen bieden op gebied
van kunst, cultuur, muziek, dans en drama. Hiervoor stellen we ieder schooljaar een speciaal programma
samen met veel variatie. Tijdens de creamiddagen organiseren we leuke en leerzame activiteiten. Deze
middagen vinden door het jaar heen op verschillende weekdagen plaats. We gaan daarnaast met de
kinderen op excursie, maken culturele uitstapjes en gedurende het jaar valt er ook nog één en ander te
vieren. Voor de lessen op gebied van muziek, dans en drama maken gebruik van de expertise van Kzing! En
meester Evan.
Al deze bijzondere activiteiten kunnen we organiseren omdat we hierbij gebruik kunnen maken van de
middelen die ons ter beschikking worden gesteld via de Vrijwillige Ouderbijdrage en de vele praktische hulp
die we van ouders krijgen (waarvoor onze hartelijke dank!).
Hoewel de ouderbijdrage volledig vrijwillig is, is deze essentieel om bovengenoemde activiteiten te kunnen
blijven organiseren en zouden we uw bijdrage moeilijk kunnen missen.
Ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan ontvangen deze week een herinnering. Er staat
precies op aangegeven welk bedrag er van u gevraagd wordt.
Voor instromende kleuters wordt aan het einde van het schooljaar de ouderbijdrage naar rato gevraagd. U
ontvangt dan een verzoek tot betaling over de maanden dat uw kind daadwerkelijk op school was. De
ouders die in delen betalen ontvangen over een paar weken een overzicht van betalingen.
Ondervindt u problemen bij de betaling van de Vrijwillige ouderbijdrage, neem dan alstublieft even contact
op met Patricia of Alette. We kunnen vast een regeling treffen!
(directie@montessori-deflierefluiter.nl / administratie@montessori-deflierefluiter.nl).

Wist u dat een deel van uw bijdrage gebruikt wordt voor de aanvulling en vernieuwing van ons
Montessori-materiaal? We kunnen daarmee ons Montessori-onderwijs ‘up-to-date’ houden!

Corona berichtgeving
We moeten nog steeds met z’n allen heel zorgvuldig omgaan met alle veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Dat dit niet altijd lukt en dat de kans op besmetting groot is, hebben we een poosje geleden kunnen merken
aan de vele ziekmeldingen van kinderen en leerkrachten.

Gelukkig lijkt het op dit moment een stuk beter te gaan met het aantal besmettingen op school.
Het betekent wel dat u nog steeds uw kind extra in de gaten moet houden en extra alert moet zijn op
klachten die zich mogelijk ontwikkelen. Het is ook zaak om thuis regelmatig te testen! Om u hierbij te
helpen worden voor groep 5 tot en met 8 gratis zelftesten uitgedeeld.
Ouders van jonge leerlingen mogen ook gebruik maken van dit aanbod.
Laat het even weten wanneer u behoefte heeft aan tests.
Om zicht te houden op het aantal besmettingen verzoeken wij u nadrukkelijk om bij ziekmelding als gevolg
van een besmetting dit bij de leerkracht van uw kind te melden.
Bovendien: alle kinderen die niet naar school kunnen vanwege isolatie- of quarantaine verplichting komen
in aanmerking voor het hybride onderwijs programma.

MR zaken
We hebben deze maand in de MR 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Linda Koekoek treedt aan namens
de ouders van de Flierefluiter. Linda is de moeder van Emma en Julia. Peter van Walsem en Selma Zaghow
vertegenwoordigen de ouders van de Tandem. Peter is de vader van Celine en Selma is de moeder van Faris
en Nadim.
De komende periode zal op de website van beide scholen meer te lezen zijn over onze nieuwe
vertegenwoordigers. Neemt u eens een kijkje op de website van school onder het kopje “organisatie”. Daar
vindt u, naast het vergaderschema, ook de notulen van de vergaderingen. Ook wijzen we u op een nieuw
mailadres voor de MR: mrstaboh@gmail.com We horen graag van u indien u vragen of opmerkingen voor
ons heeft. Tot slot de datum van de volgende vergadering: maandag 28 maart 19.45 op de Flierefluiter.

Disco voor kinderen uit groep 5 tot en met 8
Eindelijk is het weer zover! We mogen weer een feestje bouwen!
Op vrijdag 11 maart organiseren we in samenwerking met de Ouderraad
een disco-feest op school voor Flierefluiter-kinderen uit groep 5 t/m 8
(géén introducées). De deuren gaan om 18.45 uur open en om 20.30 uur
sluiten we de feestavond af. Je mag verkleed komen, maar niets hoeft
natuurlijk!
Kom lekker dansen en plezier maken! Voor iets te drinken en wat lekkers
wordt gezorgd. Samen maken we er weer een ouderwets, spetterend
feestje van. Tot dan!

Ontruimingsoefeningen
In deze periode staan ook weer een aantal ontruimingsoefeningen gepland. In de eerste periode van het
schooljaar hebben we deze oefeningen bij de kinderen bekend gemaakt. De ontruimingsoefeningen die in
deze periode van het schooljaar worden gedaan, zijn onaangekondigd voor de leerlingen. Zo krijgen we
goed beeld van hun reacties en de wijze waarop zij de klas en de school verlaten. We registreren het
verloop en verbeteren de veiligheid van de ontruiming.
De volgende fase betreft ontruimingsoefeningen die ook voor de leerkrachten onaangekondigd plaats zullen
vinden. Weten zij het hoofd koel te houden en niet in paniek te raken? We zijn benieuwd…

Hulp bij het luizenpluizen…
Ieder schooljaar wordt er een luizenpluis-brigade samengesteld, bestaande uit
vrijwillige ouders, die op gezette tijden (vaak direct na een vakantie) alle
Flierefluiter-kinderen controleert op de aanwezigheid van hoofdluis.
Om te voorkomen dat er een ware epidemie op school ontstaat is het zaak
regelmatig te controleren en tijdig actie te ondernemen om deze plaag buiten de school te houden. Zeker
nu de Corona-maatregelen langzaam uit ons systeem raken en we vaker en dichter op elkaar zitten, is de
controle weer essentieel.

De luizenpluis-brigade heeft laten weten dat er ruimte is voor nieuwe ouders om zich aan te sluiten bij de
brigade. Vele handen maken licht werk, dus heel tijdrovend hoeft dit nauwkeurige karweitje niet te zijn.
Interesse? Meldt het dan even bij de leerkracht van uw kind. Deze zal u in contact
brengen met onze Luizenpluis-brigade!

… en hulp in de Bieb!
Ook bij onze schoolbibliotheek is er ruimte voor meer ouderhulp! De uitleen geschiedt
via een speciaal systeem en de huidige Bieb-hulpen maken u hierin graag wegwijs! Er
wordt gewerkt met een rooster, dus ook hier geldt weer: vele handen maken licht
werk! Aanmelding ook weer via de leerkracht van uw kind of bij Sonja, de moeder van
Jurgen en Rogier. Fijn als u wilt komen helpen.

Lesjesavond
We hebben lang uitgekeken naar het moment waarop we samen met de kinderen kunnen laten zien wat er
allemaal bij ons op school geleerd wordt. Omdat we uit ervaring weten hoe druk bezocht deze avond vaak
wordt, hebben we besloten de lesjesavond in twee delen te splitsen. Zo kunnen we meer tegemoet komen
aan het afstandsadvies en voorzien in de grote behoefte.
De lesjesavond is op maandag 21 maart:
Kinderen en ouders van groep 1,3,5 en 7 zijn welkom tussen 18.30 en 19.10 uur.
Kinderen en ouders van groep 2,4,6 en 8 zijn welkom tussen 19.20 en 20.00 uur.
Kom een kijkje in de klas nemen! Levert het tijdstip voor onze jongste leerlingen een knelpunt op? Neem
dan even contact op met de leerkracht van uw kind voor een alternatief tijdstip.

Agenda
Deze week

oudergesprekken

Vrijdag

11 maart

Disco voor groep 5 tm 8 van 18.45 – 20.30 uur

Maandag

14 maart

Open dag

Donderdag

17 maart

Inloopochtend (op inschrijving)

Vrijdag

18 maart

Muziek, dans en drama door KZing!

Maandag

21 maart

Lesjesavond 18.30 – 20.00 in 2 sessies

Woensdag

23 maart

GEEN GYM

Vrijdag

25 maart

Open dag

Zondag

27 maart

Start zomertijd (klok gaat een uur vóóruit)

