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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vlak voor een aantal vrije dagen ontvangt u van ons een beknopte INFO. 
Morgen zijn de kinderen vanwege onze studiedag vrij. 
Op deze dag bespreken wij de cito resultaten. Deze vergelijken we met de methode gebonden 
toetsen en met de observaties die de leerkrachten van de leerlingen hebben gemaakt. 
Aan de hand van al deze data maken de leerkrachten samen met de intern begeleidster een plan 
van aanpak voor de groep voor de komende periode; het zgn. handelingsplan. 
Per leerling worden doelen vastgesteld en de kinderen worden in niveaugroepen of individuele 
leerlijnen ingedeeld. 
De schoolresultaten worden vastgelegd in ons leerling-administratiesysteem en worden 
uitgewisseld met de onderwijsinspectie (dit is standaard procedure en geldt voor iedere school). 
Ook de MR en het bestuur worden overigens periodiek op de hoogte gesteld van de 
schoolresultaten. Natuurlijk is de informatie voor alle andere ouders ook beschikbaar. Benadert u 
gerust de leerkracht van uw kind, onze intern begeleidster of mij. U kunt bellen, een mail sturen, 
een bericht in Social Schools aanmaken of een Zoom overleg aanvragen. We staan u te allen tijde 
graag te woord. 
Het staat u ook altijd vrij een van de MR- of bestuursleden te benaderen wanneer u meer informatie 
wilt over zaken die de school betreft.  
Na deze de studiedag gaan de leerkrachten aan de slag met de verslagboekjes waarmee we 
kinderen en ouders informeren over de ontwikkelingsresultaten. Vervolgens worden er 
oudergesprekken gepland. Deze vinden plaats in week 15 (12 t/m 16 april). Via de leerkracht 
ontvang u een uitnodiging voor de inschrijving. 
 
Vrijdag en maandag zijn de kinderen vrij in verband met het Paasweekeinde. 
Ik wens u samen met uw kind fijne Paasdagen toe. 
 
 Patricia Meyer 
 

 Klas in quarantaine en dan?  
 

Vanwege het hoge besmettingsaantal in en rond Hoorn, worden wij bijna elke dag geconfronteerd met 

(mogelijke) besmettingen van kinderen, ouders of medewerkers. 

In geval van een besmetting in de klas worden de ouders van betreffende klas rechtstreeks geïnformeerd 

over de besmetting en de vervolgstappen. Omdat de gevolgen alleen voor de betreffende klas gelden, 

informeren we niet de hele school. Evengoed blijken er vragen te ontstaan bij ouders uit de andere klassen. 

Om deze vragen te beantwoorden schetsten we hieronder de vervolgstappen in geval van een 

besmettingsmelding.  

 



 

Indien een leerling of leerkracht positief getest wordt op Covid-19, volgen we de GGD richtlijnen voor het 

basisonderwijs:  

 

- De gehele klas gaat in quarantaine zodra de besmetting wordt gemeld. 
- Indien de besmetting gedurende de schooldag wordt gemeld, maken we met de kinderen de 

schooldag af om extra onrust te voorkomen. Ontvangen wij de melding voor of na schooltijd dan 
berichten we de ouders dat de klas in quarantaine moet en er vanaf de eerst volgende schooldag 
onderwijs op afstand is.  

- Ouders van de kinderen die in quarantaine verblijven, beslissen vervolgens zélf of zij hun kind (op 
dag vijf na het laatste contact moment) willen laten testen op Corona besmetting. In de berichten 
die ouders ontvangen staat vermeld vanaf welke dag er getest kan worden.  

- Wordt een kind getest en is de test negatief dan mag het kind de dag na de testuitslag weer naar 
school. 

- Indien een leerling mogelijk ook al eerder klachten bleek te hebben of als hier onduidelijkheid over 

bestaat, zou een directe test een keuze kunnen zijn. 

- Echter de leerling moet te allen tijde op dag 5 ook nog een keer een test ondergaan om een 

compleet beeld kunnen krijgen.  

- Een eerste negatieve testuitslag eerder dan op dag 5, zal er niet toe leiden dat de leerlingen eerder 
naar school kunnen komen. 

- Wordt een kind getest en is de test positief dan gaat het hele gezin in quarantaine en volgt het gezin  
de richtlijnen die door de GGD worden gegeven.  

- Besluiten ouders dat er geen test wordt afgenomen, dan mag het kind weer naar school na de 
verplichte quarantainetijd van 10 dagen. 

- Als één van de overige kinderen in de klas positief getest wordt, wordt de quarantaine periode 
verlengd en mogen de kinderen pas weer naar school gerekend vanaf het laatste contact moment 
met dit positief geteste kind. 

- Alleen de kinderen die in de klas zitten van een besmette leerling of leerkracht, moeten in 
quarantaine.  Broertjes en zusjes mogen wel gewoon naar school, tenzij er sprake is van 
ziekteverschijnselen bij het kind of een van de overige gezinsleden. 

- Wanneer een klas in quarantaine is, heeft dit geen gevolgen voor de andere klassen. Alle kinderen 
worden op school verwacht.  

- We starten het fysieke onderwijs weer op bij minimaal 5 negatief geteste leerlingen. 

Het kan dus zo zijn dat uw kind een negatieve testuitslag heeft gekregen, maar nog niet naar school 

kan omdat het benodigde start aantal nog niet bereikt is.   

- Overigens is het fysieke onderwijs, in geval van besmetting van de leerkracht ook altijd afhankelijk 

van het herstel van de leerkracht. Een zieke leerkracht kan immers geen onderwijs op afstand 

bieden.  

 

Voor de kinderen met een negatieve testuitslag hanteren we twee 

instroom momenten. Gedurende de hele dag binnendruppelende 

kinderen is onrustig. Daarom hanteren we twee instroom momenten 

per dag; het tijdstip ontvangt u bij de berichtgeving wanneer de klas 

van uw kind in quarantaine moet.  

Omdat iedere situatie weer net even anders is, vragen wij u per 

melding goed onze berichtgevingen te lezen. 

Benadert u ons gerust bij vragen. Voor ons allen geldt dat het enorm 

zoeken is in de complexe regelgeving en we iedere keer voor een 

nieuwe uitdaging staan. Maar met geduld en begrip leren we er per 

melding weer iets bij. 

 

 

 



 

 Paaslunch live en online 
 

Bij het verspreiden van deze INFO zijn alle kinderen van klas Haviken en een 

deel van klas Kolibries in quarantaine. Wat een pech voor deze kinderen, juist 
nu er weer eens een gezellige activiteit georganiseerd werd. 
Maar gelukkig hebben we te maken met een school waar juffen werken die 
dat niet zomaar laten gebeuren! In rap tempo werd na het bericht dat er 

weer een klas in quarantaine moest creatief bedacht hoe we al deze kinderen 
op afstand tóch een gezellig Paasmoment konden 
bieden. 
Juf Myrthe handelde snel; ze verzamelde lekkernijen, 
regelde tasjes, maakte chocolade-ei knapzakjes en 

bedacht een handige routeplanning. Na schooltijd 

verspreidde het voltallige team deze speciale Paas-

lunch-tasjes over de kinderen die thuis in quarantaine 
zaten. Wat een verrassing! 
Dus gisteren werd er op school en thuis (toch 
gezamenlijk, maar dan apart en via ZOOM) genoten 

van een heerlijke en vooral gezellige paaslunch. 

De kleuters kregen zelfs bezoek van de Paashaas. 
Goed geregeld mensen! Het was ouderwets genieten met elkaar… 

 

 Personeel 
 

Helaas bleek vorige week dat juf Greet met het Corona virus besmet was geraakt. Ze is er letterlijk en 

figuurlijk behoorlijk ziek van! Deze week zal ze nog niet aan het werk kunnen. We duimen maar dat zij na 

het Paasweekeinde voldoende is opgeknapt om weer op school te kunnen werken. 

Een besmette leerkracht heeft flink wat consequenties voor de organisatie. Vaak moeten meerdere 

collega’s in quarantaine en/of getest en de inval mogelijkheden zijn enorm beperkt. Indien een leerkracht 

geen ziekte verschijnselen heeft, kan onderwijs op afstand worden geboden, maar een zieke leerkracht kan 

dat natuurlijk niet. 

Hierdoor kan het zo zijn dat we niet gedurende de gehele quarantaine periode van een klas, of wanneer een 

klas weer terug naar school kan, onderwijs kunnen organiseren. In overleg met bestuur en MR is al eerder 

besloten dat er zowel bij een klas- als een schoolsluiting, geen noodopvang geboden kan worden. 

Hiervoor hebben wij geen mensen beschikbaar helaas. We hopen op uw begrip te mogen rekenen.  

 

We missen ook juf Liesbeth. Na een ziekenhuisopname is zij gelukkig weer thuis. Haar eerste doel is 

herstellen van de ingrijpende operatie die ze heeft ondergaan. Haar herstel wordt bemoeilijkt door de 

andere aandoening die is gediagnosticeerd. Juf Liesbeth blijkt spierreuma te hebben en ondervindt veel pijn 

en de beperkingen daarvan. Zij ontvangt lieve berichten van ouders, de ouderraad, de MR, het bestuur en 

haar directe collega’s. Dat waardeert zij enorm.  

 

Juf Marjolein is vorig schooljaar met ziekteverlof gegaan, als gevolg 

van een lange periode werken met toenemende werkdruk. Ze was 

genoodzaakt een stapje terug te doen en heeft een poos thuis aan 

haar herstel gewerkt. Inmiddels werkt juf Marjolein weer een aantal 

dagen op school. Ze verdeelt haar dagen over de beide middenbouw 

groepen en dat gaat goed! Het is natuurlijk wennen voor haar, na 

jarenlang in de bovenbouw actief te zijn geweest, maar we zien dat zij 

steeds meer stabiliteit en werkplezier terug vindt en we zien ook dat 

de kinderen zich erg vertrouwd met haar voelen. We hopen dat deze 

positieve trend zich voortzet en Marjolein weer volledig zal 

herstellen. 

 



 

 

     Een zonnige attentie van onze peuterspeelgroep collega’s    
 

Zonnebloemzaadjes van Berend Botje – hoe hoog wordt 
jouw zonnebloem? 

De lente is begonnen! Sommige bloemen beginnen al te 
bloeien en het is ook tijd om zaadjes te zaaien voor 
bloemen die later dit jaar zullen gaan bloeien. Zoals 
bijvoorbeeld van zonnebloemen!  
Kinderopvang Berend Botje vindt het leuk om kinderen 
kennis te laten maken het groeiproces van bloemen. 
Daarom delen zij zonnebloemzaadjes uit op 
Montessorischool de Flierefluiter! Binnenkort ontvangt elk 
kind via zijn/haar juf een zakje zaadjes van Berend Botje. 
Hoe hoog zal jullie zonnebloem worden? 

  

In Montessorischool de Flierefluiter heeft Berend Botje 
een peuterspeelgroep en een groep voor buitenschoolse 
opvang. Ken je iemand die hier gebruik van wil maken? Of 
ben je zelf op zoek naar opvang? Kijk dan eens op 
www.berendbotje.nl voor meer informatie! 

 

 Kids online club 
 



 

    Beesten in de klas 😉 
 

In ons natuuronderwijs programma voor dit jaar hebben we niet alleen 

een bollen-project opgenomen, waarbij we in de praktijk kunnen zien 

hoe een bloembol zich ontwikkelt tot een prachtige tulp, hyacint of 

narcis (bovendien vrolijkt het onze schooltuin heerlijk op!), maar halen 

we de natuur ook in de klas! 

Sinds vandaag staat er in iedere klas een terrarium waar we Koolwitjes 

in verschillende stadia verzorgen: 

van eitje-tot-rups, van rups-tot-cocon en uit de cocon naar een 

prachtige vlinder! 

Zo kunnen we met eigen ogen zien hoe dit in de natuur werkt.  

De eerste reacties waren al meetbaar bij de kinderen: voor sommigen 

geschiedt er een wonder voor hun ogen! Leuk dat we dit op school 

kunnen doen. We worden hierbij geholpen door juf Jannie. Zij heeft er 

samen met juf Silvia voor gezorgd dat we dit project op school kunnen 

doen. Hartelijk dank!  

 

Voor onze schooltuintjes kunnen we dit seizoen best wat ouderhulp gebruiken. Heeft u groene vingers en 

wilt u de kinderen op school helpen hun tuintje te verzorgen (graag structureel)? Stuur even een mailtje 

naar onze tuincoördinator juf Silvia om hier een afspraak voor te maken. Alvast heel hartelijk dank! 

s.pesch@montessori-deflierefluiter.nl  

 

    Avond-4-Daagse  
 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun 

je dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop je 

eigen route, vanaf je eigen vertrekpunt op je eigen moment. En maak 

er zo je eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook 

nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit 

unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home Edition duurt van 

29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost € 6,50. Klik hier voor meer 

informatie. Aanmelden kan vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. 

Zoek op plaats en schrijf je in bij jouw lokale Avond4daagse – Home 

Edition. Veel plezier!  

 

    Agenda  
 

Donderdag 1 april Studiedag, school gehele dag gesloten 

 2 t/m 5 april Paasweekeinde 

Woensdag 7 april Inschrijving oudergesprekken n.a.v. rapportage 

Vrijdag 23 april Koningspelen op school? 

 26 apr t/m 9 mei Meivakantie 

 13 en 14 mei Hemelvaartvakantie 
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