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Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste weken voor de kerstvakantie zijn aangebroken. We blikken terug op een hele fijne eerste 
schoolperiode van schooljaar 2022-2023; een periode waarin veel werk is verzet en goede 
resultaten zijn bereikt. Ook onze studiedagen zijn goed benut en we hebben heel fijn samen 
gewerkt, ook met alle ouders! 
In de drukke feestmaand(en) zijn we enorm gesteund door onze bijzonder actieve ouderraadsleden.  
Het Sinterklaasfeest was een groot succes, waarover in deze INFo meer. Verder hebben de MR-
leden zich intensief bezig gehouden met onze organisatie en de ouders die in het bestuur zitting 
hebben, houden steeds op kritische en zorgvuldige wijze toezicht.  
Maar ook ouders die niet aan één van deze geledingen deelnemen, hebben ons diverse hand- en 
spandiensten verleend; er wordt geholpen in de klas, begeleiding geboden bij uitstapjes, tijdens de 

creamiddagen, er worden bibliotheekdiensten gedraaid, luizen 
gepluisd en wassen gedraaid. Het is te veel om op te noemen, maar 
méér dan genoeg om namens het hele Flierefluiter-team u allen een 
groot woord van dank te bieden.  
 
De volgende INFO verschijnt in het nieuwe kalenderjaar. Ik wens u 
daarom nu alvast fijne feestdagen en een prettige vakantie toe.  
 
Patricia Meyer 
 

     Meeleeftheater: wie doet mee?   

 
Op Montessorischool de Flierefluiter blijven we altijd op zoek naar 

nieuwe uitdagingen en ideeën om het onderwijs voor onze leerlingen 

nog rijker en aantrekkelijker te maken. Voor de jongste groep leerlingen 

(2 tot 6 jaar) gaat de school interactief theater (meeleeftheater) 

verzorgen. Tijdens meeleeftheater worden thema’s uitgespeeld die 

passen bij de belevingswereld van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 

jaar oud. Het gaat om het verzorgen van vrolijke voorstellingen. In korte 

tijd (15 minuten) beleven twee vaste personages hun avonturen. In die 

avonturen staan echte peuter/kleuter ervaringen centraal: leren delen, 

op je beurt wachten of heimwee hebben.  

Ook kan het zijn dat er een verhaal gespeeld wordt over schoolse vaardigheden als leren tellen, kleuren en 

cijfers herkennen of leren lezen. 

Het theater zal één keer per twee weken op vrijdag worden gespeeld. We zijn op zoek naar een 

ouder/vrijwilliger die zich voor langere tijd wil verbinden aan dit meeleeftheater en de rol van één van de 

personages op zich wil nemen. 

Let op! 
Do. 22 dec. School tot 12.00 uur  

Do. 22 dec. Kerstdiner 17.30 – 19.00 uur  

Vrij. 23 dec. School tot 12.00 uur 

   daarna Kerstvakantie! 



Toneelervaring is geen voorwaarde, wél enthousiasme en plezier! Wilt u meer weten of u aanmelden?  

Richt u zich dan tot de leerkracht van uw kind of stuur een mailtje naar: 

directie@montessori-deflierefluiter.nl 

 

  Sinterklaasfeest       
 

Vorige week maandag was het zover; Sint en zijn Pieten bezochten onze 
school. Luid zingend verwelkomden we het gezelschap. Na de ontvangst ging 

Sint met zijn Pieten de klassen langs. De kinderen uit groep 1 tot en met 4 
mochten de schatkamer bezoeken en een 
keuze maken uit verschillende cadeautjes die 
de Pieten daar voor ze hadden klaargelegd. 
Dat bleek best lastig want er was zoveel moois 

om uit te kiezen! In groep 5 tot en met 8 was 
het een groot suprise feest. Er waren 

prachtige werkstukken en gedichten gemaakt. 
De surprises zijn een paar dagen 
tentoongesteld in de gemeenschappelijke 
ruimte en voor het weekend mee naar huis 
genomen. Nemen ook de laatste kinderen ze 

even mee naar huis? 

 
Grote dank aan onze ouderraad.  

Zij hebben ons geweldig geholpen bij de 
voorbereiding en uitvoering van het 
Sinterklaasfeest. Ook alle andere ouders die op de 

dag zelf ons hebben geholpen zijn we heel 

dankbaar. Het was een gezellig feest, waar we met 
plezier op terugkijken! 

       
 

 

 

  

 Kerstviering op school 
 

Donderdagavond 22 december vindt het traditionele school-kerstdiner 

plaats. In de klassen is druk met elkaar besproken wat er tijdens het 

kerstdiner gegeten zal worden. We zijn heel benieuwd wat er allemaal op 

tafel komt! 

De kinderen worden in de klas verwacht om 17.30 uur, met hun 

klaargemaakte gerechtjes. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf de school en de klas 

binnen. Ouders kunnen natuurlijk even assisteren met de zware schotels, maar dan is het 

voor hen echt tijd om te gaan (er is géén ouder-kerstborrel). 

Willen de ouders met kinderen bij de Kolibries, Pimpelmezen en Kaketoes 

donderdagochtend het volgende alvast meegeven:  

• een soepkom,  

• een bord,  

• bestek en een dessertlepeltje meenemen.  
Graag meebrengen in een (plastic) tas en alles (ook de plastic zak) voorzien van naam.  

De kinderen van de Flamingo’s hoeven geen bord en/of bestek mee te brengen.  

De leerkracht zorgt hier zelf voor.  
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Het is fijn wanneer alle kinderen donderdag nog een extra plastic tas meenemen, zodat ook 

alle kerst-knutsels hierin mee naar huis gegeven kunnen worden. 

 

Om 19.00 uur worden de ouders op het schoolplein verwacht om hun kind weer op te komen 

halen. Alle kinderen worden door de leerkracht naar buiten begeleid. Er is geen gezamenlijke 

afsluiting met zang en vuurkorven buiten, maar de kinderen zullen u tóch verrassen met een 

sfeervolle beëindiging van het Kerstdiner op school.  

 

  Peuterspeelgroep (2-4 jaar)   
 

Bij onze peuterspeelgroep kunnen peuters al jong kennismaken met 

montessori basisschool De Flierefluiter. De medewerkers zijn VVE-opgeleid 

(Voor- en Vroegschoolse Educatie). VVE is een effectieve methode om kinderen 

voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Zo krijgen zij extra 

ondersteuning in taal- en spelontwikkeling. Op de peuterspeelgroep spelen, 

ontdekken en leren we samen aan de hand van thema’s. De peuters en 

kleuters leren veel van en met elkaar. Samen buitenspelen, gymmen, voorlezen 

en vooral korte lijnen tussen de kinderopvang en het onderwijs is van 

meerwaarde voor de ontwikkeling van de kinderen. Je kunt zelf kiezen op 

welke twee (of meer) ochtenden je gebruik wilt maken van de 

peuterspeelgroep. De peuterspeelgroep is maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend.  

Samen met montessori basisschool De Flierefluiter bieden wij de kinderen een vertrouwde plek! 

Interesse in een rondleiding? Neem dan contact op via 088 2337180 of loop gewoon even binnen. 

Aanmelden kan via berendbotje.nl/aanmelden.  

 

Agenda 
 

Woensdag 14 december GEEN gym 

Donderdag 15 december Start voorlopig adviesgesprekken groep 8 (op uitnodiging) 

Dinsdag 20 december Kerstinstuif op school. Alle klassen leveren een bijdrage 

Donderdag  22 december ’s middags vanaf 12.00 uur vrij, ter voorbereiding op de Kerstviering 

Donderdag 22 december Kerstviering op school, 17.30 – 19.00 uur 

Vrijdag 23 december ’s middags vanaf 12.00 uur vrij, start van de Kerstvakantie 

 24 dec t/m 8 jan. KERSTVAKANTIE 
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