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Beste ouders/verzorgers,
Natuurlijk werd er vorige week volop geplaagd op 1 april. Onze bovenbouw leerlingen zochten (op
verzoek van de juf) in school naar de nietjesperforator en batterijen voor het digibord.
In groep 3 -4 was er tumult om een ‘gevangen muis’. Ook dat bleek een flop…
Gelukkig konden de kinderen de grapjes waarderen en kijken we nu alweer uit naar de 1 april grap
van volgend jaar.
Tot die tijd zullen we ons zeker niet vervelen. De crea middag staat deze week op het programma
en ook meester Evan komt zijn muziek, zang en drama les weer geven.
Wilt u de school in bedrijf weer een keer bewonderen? Geef u dan op voor de inloop ochtend op
14 april. De intekenlijst staat tot en met aanstaande vrijdag 8 april voor u klaar.
Patricia Meyer

Ontwikkelingen plaatsing Oekraïense vluchtelingenkinderen
De eerste Oekraïnse kinderen in ons Samenwerkingsverband (SWV) zijn geplaatst. In en om grote steden
wordt de capaciteit van nieuwkomersklassen opgeschaald. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lukt dat
niet landelijk. Daarom geldt voor ons SWV vooralsnog een gespreide plaatsing van de kinderen. Dit houdt in
dat alle scholen in ons SWV kinderen zullen plaatsen.
Op dit moment zijn er op de Flierefluiter nog geen kinderen geplaatst.
Met de directeuren van ons Knooppunt binnen het SWV wordt verkend of we er in slagen om in de wijk een
eigen nieuwkomersklas te organiseren. We zijn daarvoor hard op zoek naar personeel en alle hulp daarbij is
van harte welkom.
We gaan er nog steeds van uit dat er op termijn Oekraïense kinderen bij ons op school geplaats zullen
worden. Met elkaar gaan we ons best doen om deze kinderen een veilige en fijne omgeving te bieden.
Vorige week heeft in het NHd een artikel gestaan over de opvang van de Oekraïnse kinderen. Onze school
heeft een bijdrage geleverd aan het artikel. In de bijlage treft u het artikel aan.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voortgezet onderwijs
Onze schoolverlaters hebben een spannende tijd achter de rug: toetsen, kind-oudergesprekken, definitief
schooladvies én een keuze maken van de VO-school waar zij straks naar uitvliegen.
We zijn trots op onze hardwerkend en sociale groep 8 leerlingen.
Dit schooljaar zijn ze samen met hun (toen) 2 juffen een grote uitdaging aangegaan. De Haviken en de
Kaketoes werden samengevoegd. We kunnen nu al zeggen dat dit tot goed resultaat heeft geleid.
Onder leiding van onze 2 topjuffen Saskia en Debby, aangevuld met een extra stel handen in de vorm van
juf-in-opleiding Sylvia, werden de twee groepen samen één. Zowel groep 7 als groep 8 heeft daar een
positieve bijdrage aan geleverd.

De kinderen uit groep 8 bereiden zich nu voor op de stap naar het Voortgezet Onderwijs.
We zijn trots op de bereikte resultaten en de mooie spreiding van adviezen komt goed overeen met de
landelijke trends.
De meeste kinderen uit groep 8 hebben
inmiddels een keuze VO gemaakt en hebben
zich al ingeschreven.
Onze leerkrachten en intern begeleider helpen
daarbij en zorgen voor een goed overdracht.
Ons team blijft altijd betrokken en
geïnteresseerd in de ontwikkeling van onze
leerlingen. Ook als zij de school hebben
verlaten. Gedurende de eerste 2 schooljaren
vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats
met het VO en wij volgen hun prestaties gedurende de jaren tot aan hun diplomering.
Het percentage leerlingen dat bij ons afkomstig is en uiteindelijk op hoger niveau dan geadviseerd de
opleiding afrondde was groter dan het landelijk gemiddelde.
Bovendien was het percentage leerlingen waarbij de uiteindelijke plaats in het VO overeenkwam met het
gegeven advies lager dan het landelijk gemiddelde. Ons doel van de afgelopen jaren was de advisering VO
voor onze leerlingen nauwkeuriger te doen. Daar zijn we in geslaagd, want we zien een duidelijke trend:
kwam tot 2018 het advies en de uiteindelijke plaatsing in het VO bij slechts 27% gelijk uit, zien we op dit
moment dat 58% van de leerlingen die zich nu in het derde leerjaar van het VO bevinden, is geplaats op het
niveau dat overeenkomt met het gegeven advies.
Het overige deel van het percentage stroomt op. Dit houdt in dat leerlingen zich gedurende hun VO
loopbaan ontwikkelen naar een hoger niveau dan het uitstroom advies.
Met name de invloed van ons montessori-concept speelt daarbij een belangrijke rol. Onze oud-leerlingen
worden geprezen om hun mate van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid, het vermogen goed te
kunnen plannen en het kunnen reflecteren op de eigen leerprocessen.
We zijn er trots op dat we gestelde doelen hebben behaald, maar nog niet helemaal tevreden.
Ons volgende doel zal zijn het nog beter adviseren en meer gericht op de trend die de opstroom laat zien.
Nog beter afstemmen en prognosticeren dus.

De Flierefluiter ook op Instagram te volgen
Als moderne montessorischool proberen wij ook op social media actief te zijn. Vele
ouders en geïnteresseerden zijn onze vrienden op Facebook. Sinds kort hebben we
ook een eigen verhaal op Instagram. Volg ons: montessori_flierefluiter.

Ruilbeurs in school op vrijdag 22 april
Op vrijdagmiddag 22 april vindt voor de Kolibries, Pimpelmezen en
Kaketoes (dus niet voor de Flamingo’s) de traditionele ruilbeurs
plaats. Tijdens de ruilbeurs mogen kinderen allerlei spullen
meenemen die ze thuis niet meer gebruiken, zoals speelgoed en
boeken. Deze spullen proberen zij dan te ruilen voor spullen die
andere kinderen meebrengen (er is dus geen sprake van in- en
verkoop met een geldstroom). De kinderen mogen ook een kleedje
meenemen om hun ‘kraampje’ zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Voor de lunchpauze zullen de kinderen de klas omtoveren tot een
waar handelscentrum. Op hun tafels wordt de ruilwaar zo aantrekkelijk mogelijk neergezet. Na de pauze
begint de ‘handel’. Het is altijd mooi om te zien hoe kinderen de waarde van hun object inschatten en hoe
ze op zoek gaan naar “iets” waarvoor ze het zouden willen ruilen. Soms is er ook teleurstelling, als iemand
anders iets voor hun neus heeft weggekaapt. Vaak lossen de kinderen dit zelf op door andere waar aan te
bieden, waardoor ze alsnog het gewilde artikel in bezit krijgen. De kinderen mogen in alle klassen van de
midden- en bovenbouw spullen ruilen.

Weeksluiting Kolibries op vrijdag 19 mei (inhaalmomentje…)
Afgelopen vrijdag vond na lange tijd weer een weeksluiting plaats. De
ouders van de Flamingo’s waren de bofkonten die de weeksluiting
mochten bijwonen! Het was een daverend succes en we hopen dat
iedereen, zowel de deelnemers als het publiek, er van genoten heeft. Er zit
voor de kinderen altijd een bijzondere lading aan zo’n weeksluiting vast:
het is spannend om buiten je eigen klas iets te moeten presenteren aan de
hele school en aan de aanwezige ouders, maar ook als publiek is het soms
lastig om je daarin senang te voelen. Het is een leerproces, waar we
regelmatig aan bouwen.
Tijdens de schoolsluiting i.v.m. Corona hebben onze Kolibries de kans niet
gehad hun momentje op het podium te pakken in aanwezigheid van hun
ouders. Om ze die ervaring toch te gunnen hebben we ruimte gemaakt in onze schoolagenda: op vrijdag 19
mei hebben we een extra weeksluiting ingepland, waarbij de ouders van de Kolibries van harte welkom zijn!
Daarna zijn ook de ouders van de Pimpelmezen nog een keer aan de beurt, op vrijdag 24 juni!

Schoolfruit
Wekenlang hebben we kunnen genieten van het ‘schoolfruit’. We werden soms verrast door het aanbod;
van selderij tot watermeloen! We hebben ons best gedaan alle kinderen op een positieve manier kennis te
laten maken met al die verschillende soorten groente en fruit.
Helaas loopt het schoolfruit-project binnenkort ten einde.
In de week van 18 april serveren we nog groente en fruit. Daarna moeten de kinderen weer zelf gezonde
versnaperingen meebrengen voor de kleine pauze.
Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer gezond meedoen aan dit gezonde proef- en smulproject!

Eindtoets groep 8
Over 2 weken is het zover: In heel Nederland wordt de eindtoets bij groep 8 afgenomen.
Op de Flierefluiter maken we gebruik van de Route 8-toets. Deze digitale adaptieve
eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde
van groep 8. Zo krijgen we inzicht welk niveau leerlingen beheersen. Door de prestaties
van leerlingen te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn of
haar medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling
van ieder kind is.
De eindtoets geeft als resultaat een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets
is naast het al gegeven schooladvies van de leerkracht een tweede, objectief gegeven dat dit schooladvies
moet bevestigen.

Corona zelftesten
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 alle Flierefluiter-kinderen gratis zelftesten
uitgedeeld.
Op dit moment hebben we weer voldoende voorraad, dus vraag er even
naar bij de leerkracht van uw kind!

Nieuwe MR-leden: even voorstellen
Ik ben Selma, de moeder van Faris (Koala's) en Nadim (Wombats) Zeevalking op de
Tandem. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het interessant vind om een kijkje te
nemen in wat voor beleid de school heeft en hoe de zaken worden besloten. Ik hoop daar
ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik werk zelf als Onderwijscoördinator op een
Universiteit. Kom gerust op het schoolplein naar me toe als er dingen zijn waarvan je graag
wilt dat ze besproken worden in de MR.
In de nieuwsbrief van de school van 4 maart j.l. is al vermeld dat er nieuwe leden van de
medezeggenschapsraad (MR) zijn verwelkomd. Eén van de nieuwe leden ben ik. Graag
stel ik mijzelf even voor:
Ik ben Peter, de vader van Celine (groep 6 van de Tandem). Met mijn vrouw en kinderen
woon ik in Hoorn.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd hebben
op de basisschool. Ik wil mij graag inzetten om, namens de ouders, in de MR mee te
denken en te adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en
leerkrachten met plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Ik hoor het
graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR wat in kan betekenen.

Open dag muziekschool Boedijn op zaterdag 9 april
Muziekschool Boedijn heeft al heel veel kinderen en volwassen begeleid in
het aanleren van een instrument, het samen muziek leren maken en het
voor het eerst op een podium staan. Veel leerlingen stroomden door naar
een beroepsopleiding of maakten er op een andere wijze een belangrijk
onderdeel van hun leven van. Daar zijn ze best trots op.
Maar ze zijn er nog trotser op dat al die leerlingen, van jong tot oud, via de
muziekschool hebben ontdekt hoe ontzettend fijn muziek maken is en dat
ze het nooit meer zouden willen missen.
Daar doen ze het voor!
Aarzel niet langer en zet de eerste stap, struin door de website, ga naar de
open dag op 9 april a.s. en schrijf je in.

Unicefloop op zaterdag 9 april
Aanstaande zaterdag 9 april is dan eindelijk weer de Unicefloop!
Er is van de Flierefluiter een aantal leerlingen die meelopen, daar zijn we erg blij
mee!
Heeft u zich niet aangemeld, maar wilt u wel graag meedoen, dan kan dat alsnog.
U kunt dit dan aangeven bij juf Sylvia of bij de juf van uw eigen kind.
De start van de Unicefloop is tussen 09.00 en 11.00 uur, maar de kinderen en ouders
die 15 kilometer willen lopen moeten vóór 10.00 uur starten.
Dit jaar konden sponsors geld doneren via een QR code, die achter op de envelop stond, maar deze blijkt nu
helaas niet meer te werken. Als het bij de sponsors van uw kind niet gelukt is een donatie te doen, mag het
geld ook (vóór zaterdag) cash in de envelop worden gedaan.
De sponsorenvelop moet zaterdag voor de start in de Park schouwburg bij juf Isa en juf Sylvia worden
ingeleverd. Met een speciale start- en stempelkaart kunnen de kinderen op pad! Na het lopen moet het
startbewijs met de behaalde stempels weer worden ingeleverd bij juf Isa en juf Sylvia en krijgen de kinderen
een medaille of schoentje. Veel wandelplezier alvast!

Verkeersexamen!
Ook verkeerslessen behoren tot het lesprogramma op een basisschool. Het is belangrijk dat kinderen zich
veilig door het verkeer bewegen en de basisregels hiervoor weten. Als kleuter begint dat al bij het samen
veilig oversteken en het voorzichtig naast papa of mama op de fiets naar school rijden. Op school besteden
we regelmatig aandacht aan het verkeer en maken we iedere 2 jaar gebruik van de praktijkdag die de
ANWB hiervoor aanbiedt. De kinderen uit groep 7 volgen een theoretisch programma dat wordt afgesloten
met een examen (groep 8 heeft dit vorig jaar al gedaan).
In de maand mei zullen alle kinderen uit groep 7 en 8(!) ook hun verkeers-praktijkexamen doen.
We adviseren alle examenkandidaten de komende periode met de kaart die ze binnenkort krijgen, de route
een paar keer goed te verkennen. Het is namelijk belangrijk dat de kandidaten goed weten welke
verkeerssituaties ze tegenkomen. Het zou vervelend zijn als ze voor onaangename
verrassingen komen te staan of dat een kandidaat de weg kwijt raakt! (Oei, dat gebeurt
gelukkig nooit)
Om mee te mogen doen aan het praktijkexamen moeten alle kandidaten op een
goedgekeurde fiets rijden tijdens het examen. Ook de fietsen van de kinderen uit groep 8
worden opnieuw gekeurd! Goedgekeurde fietsen krijgen een sticker opgeplakt en kunnen
worden ingezet tijdens het praktisch fietsexamen.
We duimen met z’n allen dat al onze kandidaten zullen slagen voor het examen! De uitslag
is dezelfde dag al bekend. Meer informatie over het verkeersexamen:
Nationaal VVN Verkeersexamen | Veilig Verkeer Nederland

Agenda
Donderdag

7 april

CREA middag

Vrijdag

8 april

KZing! door meester Evan

Donderdag

14 april

Paasviering op school

15 t/m 18 april

Paasweekeinde (school gesloten)

Woensdag

20 april

GEEN gym

Donderdag

21 april

Afname eindtoets Route 8 voor groep 8

Vrijdag

22 april

Koningsspelen / Ruilbeurs

23 apr t/m 8 mei

Meivakantie

8 mei

Moederdag

Zondag

