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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze periode staat vooral in het teken van de advisering en keuze vervolgonderwijs voor onze 
schoolverlaters. Een spannende en belangrijke fase voor deze leerlingen en hun ouders. 
Na de voorjaarsvakantie breekt de tweede helft van het schooljaar alweer aan. Op de eerst 
komende studiedag worden de toetsen die in de afgelopen weken zijn afgenomen geanalyseerd. 
Onze intern begeleider Marouscha en de leerkrachten zorgen voor een goed aanbod per kind en 
groep. Dit aanbod stellen we niet alleen op basis van de toetsresultaten op. Een kind is immers 
meer dan alleen het resultaat van de toetsuitslagen.  
Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zich goed voelen, dat ze plezier hebben en dat 
er ruimte is om eigen talenten te ontplooien. Tijdens de dagen dat we Kijk-in-de-Klas organiseren 
kunt u zien hoe wij dat doen en de sfeer in de klas ervaren. We horen terug van ouders dat met 
name de rust in de school en in de klas positief opvalt. 
Ook de ouders die onze school bezoeken voor een kennismaking noemen dit. Op de open dag van 
17 februari hebben we een aantal geïnteresseerde ouders mogen begroeten. 
Op 13 maart zal de tweede open dag worden georganiseerd. We hopen op nog meer bezoek.  
Helpt u ons mee ouders uit te nodigen voor een kennismaking? 
 

 Patricia Meyer 



 
 

  Huisvestiging        
 
Onze school is gebouwd in 1979. Dat is nog geen mensenleven geleden, maar de levensduur voor een 
gebouw dat zo intensief wordt gebruikt is wel beperkt. Gemiddeld heeft een schoolgebouw een levensduur 
van veertig jaar. Met de gemeente Hoorn is geruime tijd geleden al overeengekomen dat onze school in 
aanmerking komt voor vervanging. 
Als gevolg van dit besluit wordt in het huidige gebouw spaarzaam geïnvesteerd. Dit houdt in: geen 
grootschalige aanpassingen/verbeteringen en alleen noodzakelijk onderhoud. 
Helaas schuift, als gevolg van de coronapandemie en problematiek in de bouwsector, de startdatum voor 
nieuwbouw steeds verder op. Een andere reden waarom vernieuwing stagneert, is dat in het primair 
onderwijs een zgn. ‘investeringsverbod’ geldt. Onderwijshuisvesting staat niet bovenaan de lijst van 
Rijksinvesteringen. 
Bovenstaande zorgt ervoor dat de werkomstandigheden in ons gebouw steeds meer onder druk komen te 
staan. We blijven kritisch en zorgen voor een veilige leeromgeving, zodat de kwaliteit van ons onderwijs er 
niet onder zal leiden. 

Een ander belangrijk item voor passende huisvesting is het 
leerlingaantal. Montessorischool De Flierefluiter is bewust een 
kleine school. We vinden het namelijk belangrijk dat alle kinderen 
elkaar kennen, de juffen alle kinderen kennen en ook andersom. 
Dat is de meerwaarde van een kleine school.  
Een school moet echter ook weer niet té klein worden, want dan 
zijn de financiën niet toereikend. Minder dan vier klassen is niet 
gewenst. Daarom is het voor ons belangrijk onze school goed te 
presenteren en op de kaart te zetten bij ouders die op zoek zijn 
naar een geschikte school voor hun kind. Zo werken we ook aan 
toekomstig bestendig Montessori onderwijs.  

 

  Samenwerking en visite        

Gedurende het hele schooljaar organiseren wij schoolbrede activiteiten waarbij de kinderen uit alle klassen 
met elkaar samenwerken. Maar ook tijdens de reguliere lesdagen hebben de leerlingen veel ruimte om met 
kinderen uit de andere klassen samen te werken en te spelen. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen op bezoek 
kunnen in een klas naar keuze? Ze nemen dan een werkje mee en schuiven gezellig aan. Bij de leerkracht 
van de ontvangende klas ‘checken‘ de kinderen in. De leerkracht weet dan welk werkje het kind moet 
maken en begeleidt het kind daar zo nodig bij. Op deze manier kunnen kinderen altijd even terug naar hun 
‘oude’ klas, sfeer proeven in hun toekomstige klas of gewoon gezellig op bezoek bij een klas naar keuze. 

Valentijnspresentje 
 

We hopen dat u deze week (of vorige week ...) verrast bent op 

Valentijnsdag. Onze leerlingen hebben hun best gedaan om liefdevolle 

en mooie werkjes te maken en deze cadeau te geven aan dierbaren. 

Op onze school besteden wij op deze manier aandacht aan het laten 

blijken van waardering voor de ander. Daarmee vervangen wij de 

vader- en moederdag activiteiten.  

In het verleden is gebleken dat vader- en moederdag voor kinderen 

kan leiden tot lastige keuzes of momenten. Dat willen wij voorkomen. 

Met onze keuze voor Valentijnsdag, geven wij onze leerlingen de 

vrijheid zelf een keuze te maken wie zij in het zonnetje willen zetten. 

 

 

 

 

 



  

 

Teamuitbreiding? 
 
Alle juffen en de kinderen van de Kaketoes wisten het al, maar nu mag iedereen het weten: ons team 
wordt over een poosje uitgebreid met een kleine wereldburger. 
De kinderen wisten de rebus goed te kraken: 

 

 
 
 
 
 

 

Weet u wie er een kindje verwacht? 

 

Teamverjaardag  
 

Op donderdag 23 februari is het feest op school want dan vieren de teamleden gezamenlijk hun verjaardag. 

Deze hele dag zal in het teken staan van gezelligheid en feest!  
Zo vlak voor de vakantie is een prachtig moment om de schoolweken die achter ons liggen ermee af te 
sluiten.  We maken er een super leuke en actieve dag van. 
 
We vieren een feestje in de eigen klas, maar ook in de rest van de school is van alles te beleven, want in alle 
klassen worden spelletjes georganiseerd. Bovendien is er een kleine bistro ingericht waar de kinderen even 
kunnen uitblazen en iets lekkers kunnen eten en drinken! 
 

Het thema van het feest is SUPERHELDEN! Als je verkleed naar school komt kun je hierbij aansluiten, maar 

als je zelf een geweldig idee voor een outfit hebt is dat natuurlijk helemaal oké! 

Kom je liever in je gewone kleren of bv. in een comfortabele onesie…? Ook géén probleem! 

Geef op deze feestdag wel graag een lunchpakketje mee.  

Wij zorgen voor een lekkere versnapering en een feestelijk drankje voor tussendoor. 

 

Denkt u aan een kleine attentie? Dat mag natuurlijk, maar weet vooral dat wij ook heel vereerd en blij zijn 

met een lief woord, een tekening of een kaartje. 

 

“Er zijn er veel jarig, hoera, hoera… dat kun je wel zien dat zijn wij!” 

 
 

 

 

    Agenda  
 

 v.a. 20 febr. Rapportgesprekken 

Donderdag 23 februari TEAMVERJAARDAG! 

Vrijdag 24 februari Studiedag (school gesloten) 

 25 febr t/m 5 mrt Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart Studiedag (school gesloten) 

Maandag 13 maart Open dag van 9.00 – 14.30 uur 

 

 



 


