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Beste ouders/verzorgers, 
 
Onze laatste INFO dateert van 6 april j.l. Dat is ruim een maand geleden en sindsdien hebben we natuurlijk 
niet stilgezeten! We hebben Pasen gevierd en zijn sportief bezig geweest tijdens de Koningsdag-spelen. 
De kinderen hebben lessen afgerond en hebben zich nieuwe doelen gesteld waar ze nu druk aan werken. 
Daarnaast hebben we natuurlijk ook 2 heerlijke weken vakantie gehad. 
We hebben tot de zomervakantie nog ongeveer 8 weken te gaan en onze agenda staat vol met zaken die 
duiden op de afronding van het schooljaar. 
Ik noem hierbij bijvoorbeeld de Cito-toetsronde, de laatste lessen KZing en CREA, de voorbereidingen voor de 
eindweek van groep 8 (musical!!!), de schoolreizen, de jaarlijkse sportdag, het schrijven van de rapporten, de 
jaarovergang voor alle kinderen met de wisseldagen en nog veel meer… 
We hebben het er maar druk mee! Niet alleen alle juffen en overige medewerkers op de Flierefluiter, maar 
ook de kinderen voelen al een beetje dat we het einde van het schooljaar naderen. 
Het is een drukke tijd, maar ook een ontzettend leuke tijd! Want wat is het fijn om als juf of als kind te 
kunnen analyseren welke groei er het afgelopen jaar is getoond en welke ontwikkeling er is doorgemaakt. 
Dat is iets om trots op te zijn en wat we heel graag laten zien! 
 
Alette Schaafsma 
 

  Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
 

Afgelopen maanden zijn de kinderen van groep 7 bezig geweest met verkeer.  

Alle kinderen hadden het theoretische examendeel eerder al behaald. 

Voor het praktische gedeelte van het examen moesten als eerste alle fietsen van de 

deelnemers (alle Kaketoes) gecontroleerd worden of ze aan alle eisen voldeden.  

Dat werd door een echte agent gedaan.  

 

Afgelopen dinsdag was het moment daar om alle geleerde verkeers-theorie in de 

praktijk toe te passen tijdens het praktisch verkeersexamen. Van alle Kaketoes die 

de route gefietst hebben was de uitslag positief. Ze zijn dus allemaal geslaagd! 

Gefeliciteerd!  

 

     Battle 4 Life    
 
Volgende week woensdag starten onze bovenbouwers rond 10.00 uur bij Oranje Buiten voor de Battle 4 Life 
obstacle-run. 
De obstacle-run wordt georganiseerd voor Inloophuis Pisa, een plek voor mensen die op welke manier dan 
ook te maken krijgen met kanker. 
Om inloophuis Pisa draaiende te kunnen houden zijn er donaties nodig. Wij hebben daar op onze eigen 
manier aan meegeholpen. 
De afgelopen weken hebben de kinderen namelijk al voor veel sponsors gezorgd en hebben zij daarnaast 
voor €125,00 aan statiegeldflessen opgehaald. 



Op dit moment staat ons totaal bij elkaar gespaarde bedrag op €480,00! Wat zou het leuk zijn als het lukt 
om ons streefbedrag van €500,00 te bereiken. 
Mocht u onze kinderen aan willen moedigen kan dat langs de baan. De Pimpelmezen starten om 10.00 uur 
en de Kaketoes om 10.10 uur bij Oranje Buiten in Hoorn. 
Op onze eigen actiepagina kan er natuurlijk ook nog steeds gedoneerd worden: 
https://acties.kwf.nl/fundraisers/DeFlierefluiter/huisinactie  
Aan alle sponsoren: Enorm bedankt! 
 

     Social Schools ontwikkeling    
 
Sinds 1 mei heeft er een verandering plaats gevonden in de wijze waarop 
‘persoonlijke berichten’ en ‘gesprekken’ in Social Schools worden weergegeven 
en gebruikt. 
 
Via onderstaande link kunt u precies volgen wat er precies veranderd is en hoe 
het nu werkt. 
Mogelijk is het nodig even een update te installeren op uw GSM. 
 
Persoonlijke berichten en gesprekken gaan samen</p> - Social Schools 
 
Bij problemen of vragen/opmerkingen kunt u het beste even contact opnemen 
met de helpdesk van Social Schools (Social Schools).  
 

     Klasindeling en formatie 
 

Bij de voorbereidingen voor het volgende schooljaar hoort natuurlijk ook een nieuwe 
klasindeling en een overzicht van de teambezetting. Op dit moment zijn we bezig dit 
in kaart te brengen. Als het beeld compleet is worden MR en bestuur geïnformeerd 
over het formatieplan en worden de nieuwe klassenlijsten gemaakt. We hopen alle 
ouders en kinderen te kunnen informeren op donderdag 23 juni. 

Nog even geduld dus…. 

 

Voorstellen MR lid en bestuurslid 
 

Sinds kort ben ik, Linda Koekkoek, lid van de medezeggenschapsraad (MR). Ik ben moeder van twee 

dochters, Emma en Julia. Zij hebben het allebei erg naar hun zin op de Flierefluiter.  

 

Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kinderen. Een goede basis wordt mede gelegd op de 

basisschool. Het is enorm belangrijk om nu te investeren in goed onderwijs en in een veilige omgeving voor 

kinderen waarin ze kunnen opgroeien en dat iedereen op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen.  

Naast dat kinderen op school veel moeten leren brengt een kind een groot en belangrijk deel van de 

kindertijd op school door. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Binnen de 

medezeggenschapsraadsraad kan ik meedenken over de belangrijke punten van de school zoals plannen, 

beleid en personeel. Wat is het beste voor de Flierefluiter en haar leerlingen?  

Er liggen veel uitdagingen in het onderwijs en binnen de MR probeer ik een steentje bij te dragen aan de 

toekomst(plannen) van de Flierefluiter en haar leerlingen. Ik kijk er enorm naar uit om hieraan te mogen 

bijdragen.   

Wil je iets weten over de medezeggenschapsraad of heb je ideeën of tips voor de school waarvan je denkt 

dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets mee zou moeten doen? Schroom dan niet om mij aan te 

spreken op het schoolplein en om deze ideeën voor te leggen!   

 

 

https://acties.kwf.nl/fundraisers/DeFlierefluiter/huisinactie
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
https://support.socialschools.eu/hc/nl


 

Mag ik mijzelf voorstellen? 

Sinds 1 februari maak ik deel uit van het toezichthoudend bestuur van STABO Hoorn als onafhankelijk lid.  

Ik ben geen ouder of op andere wijze betrokken bij de scholen. 

Mijn naam is Arie Wim Kars, 61 jaar jong, vader van twee dochters en werkzaam als directeur van 

openbare basisschool Twiske in Amsterdam-Noord. 

Een advertentie op LinkedIn trok mijn aandacht. Na een telefoongesprek met Patricia Meijer heb ik 

besloten om een brief te schrijven. Hierop volgde een gesprek en werd mijn benoeming als bestuurslid 

van STABO Hoorn bekrachtigd. 

Mijn motivatie om deze taak aan te gaan komt voort uit mijn betrokkenheid bij het onderwijs en onze 

maatschappij. Naast mijn betaalde baan vind ik het belangrijk om een vrijwillige bijdrage te leveren aan 

de samenleving waar ik deel vanuit mag maken. Ik heb bewust gekozen voor STABO Hoorn omdat het 

onderwijs een invulling van mijn leven is en ik het ook van een andere zijde wil ervaren. Graag wil ik 

betrokken blijven met Hoorn, waar ik sinds 1984 met heel veel plezier woon.  

In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, luister ik veel naar muziek, bezoek ik regelmatig concerten 

en maak ik Noord-Holland onveilig door hard rond te fietsen op mijn racefiets. 

Ik hoop jullie snel te ontmoeten. 

 

Arie Wim Kars 

 

    Agenda  
 

Vrijdag 20 mei Kzing voor alle groepen door meester Evan 

 v.a. 23 mei Cito toetsen 

Maandag 23 mei GEEN gym 

Do en vr 26 en 27 mei Hemelvaartvakantie, school gesloten 

Woensdag 1 juni GEEN gym 

Maandag 5 juni 2e Pinksterdag, school gesloten 

Woensdag 8 juni Sportdag! 

Vrijdag 10 juni CREA middag 

 

 

GYM-tips: 

In de zomer worden vaak schoenen zonder sokken gedragen 
(sandalen/slippers). Stop een paar sokken standaard in je 
gymtas, zodat je die tijdens het gymmen in je 
sportschoenen aan kunt doen. Dat zit een stuk lekkerder! 

Neem eventueel dichte schoenen mee naar school voor 
tijdens het buitenspelen, Voetballen met slippers of 
sandalen kan pijnlijk zijn…. 

 


