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Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste weken voor de zomervakantie staan vol met bijzonder leuke 
activiteiten op school. 
Natuurlijk hoort het schoolreisje van vorige week hier ook bij!  
Het weer zat ons goed mee, maar het succes was vooral te danken aan de 
positieve en gezellige sfeer en de fijne ouderhulp. De kinderen hadden enorm 
veel pret en maakten haast om alles te ontdekken binnen het park. Daarbij 
werd er weleens iets vergeten… Bijvoorbeeld je schoenen weer aan doen na het 

verlaten van de waterspeelplek. Het resultaat ziet u op bijgevoegde foto      . 
Ook op kousenvoeten kon er blijkbaar heel goed gespeeld worden.  
Moe maar voldaan keerden alle Flierefluiters weer terug op school. Dank aan 
alle ouders die mee hebben geholpen deze dag tot een succes te maken. Na de 
lange periode waarin veel moest worden geannuleerd was deze dag een 
geweldige bonus. 
  
Natuurlijk is één van de volgende bijzondere activiteiten het afscheid van onze groep 8. 
Volgende week vrijdag, op 8 juli, verzorgen zij een spetterend optreden, met hun afscheidsmusical “De 
geheime Gympies”. ‘s Avonds treden zij op voor hun ouders en het team van de Flierefluiter. Een extra 
voorstelling staat gepland op vrijdagochtend 8 juli voor de dierbare extra gasten voor de Flierefluiters uit 
groep 3 tot en met 8 vindt de voorstelling op donderdag 7 juli plaats.  
Spannend voor onze groep 8-ers, maar we weten dat ze het aan kunnen en wensen ze veel succes en plezier! 
 
Inmiddels weten we van al onze schoolverlaters ook waar zij hun schoolcarrière zullen voortzetten. De 
overdrachtsgesprekken met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs hebben plaats gevonden en de 
officiële inschrijving en toelating is een feit! 
Het is een gek idee: over een kleine twee weken zijn onze groep 8-ers geen Flierefluiters meer. Na jaren op 
onze school thuis te horen, sluiten zij hun basisschoolperiode nu echt af. We zien ze samen groot worden. 
Zaten ze als kleuter na een lange schooldag te hangen in de fietskar, nu hangen ze op het basketbalveldje en 
‘chillen’ ze… Het gaat zó snel.  
Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 7, wen er maar vast een beetje aan. De jaren vliegen voorbij. 
Voor u het weet staat uw kind op het podium en slikt u de tranen van weemoed weg. 
  
Met het afscheid van onze schoolverlaters nemen we natuurlijk ook afscheid van hun helpende ouders. 
Als luizenpluizers, biebouders, MR-lid of zelfs bestuurslid. Iedere ouder heeft op eigen wijze zijn/haar 
bijdrage geleverd.  Daar zijn we zeer dankbaar voor. Als blijk van waardering ontvangt u binnenkort een 
kleine attentie van ons. Een klein gebaar voor grote dank. Samen met u allen is er al weer bijna een prachtig 
schooljaar voorbij. Op naar de zomervakantie! 
 
Patricia Meyer  In de bijlage bij deze INFO treft u een 

overzicht van de vakanties en overige 
vrije dagen van 2022-2023 aan. 

 



 

 Gedeeltelijk vertrek van juf Debby 
 

Drie jaar geleden startte juf Debby haar studie Pedagogische 

Wetenschappen en onlangs in zij afgestudeerd!  

Het is een hele prestatie van onze collega om een drukke baan 

met een intensieve universitaire studie te combineren. 

Onderwijl is ze ook nog bezig een huis te verbouwen en is ze 

verhuisd. 

U begrijpt dat zo een duizendpoot altijd op zoek blijft naar 

nieuwe uitdagingen. 

Deze heeft Debby gevonden bij de Universitaire PABO op de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. Debby zal daar 3 dagen gaan 

werken als bachelor coördinator en werkgroepen gaan 

begeleiden. 

Gelukkig blijven er twee dagen over waarop Debby zich aan de Flierefluiter wil blijven verbinden.  

Fijn voor de Kaketoes dat deze ervaren bovenbouw juf hen blijft begeleiden. En fijn voor ons team want 

niemand wil haar missen.  

De taakvermindering van Debby houdt wel in dat er een ICT vacature ontstaat, want juf Debby is nu voor 

beide scholen binnen ons bestuur de ICT coördinator. 

Kent u een gediplomeerd leerkracht met ICT interesse? We komen graag met deze persoon in contact. 

 

     Leergesprekken   
 
Zoals u weet professionaliseren wij ons in het voeren van kwalitatieve leergesprekken. 
Op onze school hebben de leerlingen van groep 2 tot en met 8 een aantal keer per jaar een 
leergesprek met hun juf. Tijdens dit gesprek worden de ontwikkeling, de leerdoelen en het gedrag van 
de leerling besproken. Er wordt teruggeblikt; wat heb ik bereikt en hoe is dit tot stand gekomen? En er 
wordt vooruitgeblikt; wat zijn de doelen waar ik aan ga werken en wat heb ik nodig om die doelen te 
bereiken. 
Het kind en de leerkracht bespreken de manier waarop het kind leert en welke bijdrage het levert aan 
de groepscultuur. Dit doen zij aan de hand van twee formulieren. Op die formulieren staan een aantal 
aandachtspunten; taakgerichtheid, sociaal gedrag, doorzettingsvermogen, rekening houden met de 
ander enz. Het gesprek levert speerpunten op gericht op de cognitieve ontwikkeling, maar ook gericht 
op sociale vaardigheden. 
Diverse team-studiemomenten hebben wij besteed aan de vormgeving van deze leergesprekken. Niet 
alleen waar deze uit moeten bestaan en wat het op moet leveren maar vooral aan de 
gespreksvaardigheden van de leerkrachten. We hebben geoefend, bij elkaar gekeken, naar 
geluidsfragmenten van elkaar geluisterd en naar video opnames gekeken. 
Dit alles hebben wij als zelfsturend team georganiseerd. Volgend schooljaar 
zetten wij een volgende stap en we worden daarbij begeleid door het 
Centrum voor Pedagogische Contact. 
Het CPC zal bijeenkomsten voor ons verzorgen en een coach zal regelmatig op 
school zijn voor klasbezoeken, video opnames en nagesprekken. 
Een van de nieuwe onderdelen zal het driehoeksgesprek met ouder en kind 
zijn. 
We vinden het namelijk belangrijk onze kinderen meer te betrekken bij de 
gespreksvoering en ze daarbij ook verantwoordelijkheid te geven. 
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zal een deel van het gesprek 
bestaan uit een eigen presentatie van de doorgemaakte ontwikkeling.  
U begrijpt dat dergelijke gesprekken/presentaties niet binnen het reguliere 10 minuten gesprek 
passen. We houden rekening met een half uur per gesprek per kind. 
Voor deze gesprekken willen we twee lesvrije dagen reserveren; 7 en 10 juli 2023. 
Op deze dagen wordt er geen les gegeven. Houdt u er echter rekening mee dat u op één van deze 
twee dagen wel op school wordt verwacht voor het driehoeksgesprek. De planning hiervoor ontvangt 
u te zijner tijd. We streven er naar om kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag te plannen.  



We zijn heel benieuwd naar het verloop en de ervaringen met deze gesprekken. 
Overigens maken we op 28 september al een voorzichtige start met de driehoeksgesprekken. De 
kinderen die nieuw zijn in een groep worden op die dag uitgenodigd voor een startgesprek met hun 
leerkracht en hun ouders. Het gaat dan om een nadere kennismaking en het uitzetten van plannen en 
verwachtingen. De kinderen hoeven dan natuurlijk nog geen presentatie te geven, maar ze worden 
zeker gestimuleerd hun eigen verhaal te doen. 
Noteert u deze dagen goed in uw agenda. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een jaaroverzicht met alle geplande 
schoolactiviteiten. Houd er wel rekening mee dat dit een “levend” geheel is. Er komen activiteiten bij, 
wordt gewijzigd, verschoven… enfin u begrijpt dat de INFO en de berichten via Social Schools hierbij 
belangrijk zijn te volgen. 
 

Nieuwkomersvoorziening 
 

Inmiddels zijn er bijna 100 Oekraïense kinderen in ons Samenwerkingsverband op een school geplaats. Na 

de zomervakantie start een voorziening waar de vluchteling-kinderen centraal worden opgevangen. 

De voorziening wordt op één van de collega scholen gesitueerd.  

We zijn blij dat er ruimte gevonden is om deze opvangtaak op te kunnen nemen. 

 

Wisseldagen 
 
Vorige week hebben alle kinderen in de klas besproken welke juffen zij 
volgend schooljaar hebben en met welke klasgenootjes zij in de klas zitten. 
Alle kinderen hebben op paier de nieuwe klassenindeling mee naar huis 
gekregen. Aan de ouders werd er bovendien een informatieve brief over het 
schooljaar 2022-2023 gestuurd via Social Schools.  
Op donderdagmorgen 7 juli en maandagmorgen 11 juli geven wij alle 
Flierefluiterkinderen de gelegenheid om met hun nieuwe juf en 
klasgenootjes (nader) kennis te maken.  
Alle kinderen zitten dan de ‘s morgens in de nieuwe groepssamenstelling en 
met hun nieuwe juf in de klas. Op deze manier hopen we de kinderen alvast 
een waardevolle start te kunnen geven van het nieuwe schooljaar.  
 

     Afscheid van de groep 
 
Onderdeel van het wennen aan deze verandering is ook het afscheid nemen van elkaar. Groep 8 neemt op 
grootste wijze afscheid met een eindmusical. Groep 2, 4 en 6 nemen ook afscheid van hun groep. Op 12 en 
13 juli wordt hiervoor ruimschoots tijd gereserveerd tijdens de schooldag. De kleuters van groep 1 zijn op 
dinsdagmiddag 12 juli daarom vrij. 
 

    Agenda  
 

Vrijdag  1 juli Vossenjacht 

Donderdag  7 juli  Wisselochtend  

Vrijdag 8 juli Afscheid groep 8 met o.a. de musical 

Maandag 11 juli Wisselochtend 

Dinsdag 12 juli Afscheid groep 2, kleuters uit groep 1 zijn vanaf 12.00 uur vrij 

Woensdag 13 juli Afscheid groep 4 en 6 

Donderdag 14 juli Laatste schooldag voor alle kinderen 

 15 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

Maandag 29 augustus 1e schooldag na vakantie 



 


