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Beste ouders/verzorgers,
Nu is het dan zover; de zomervakantie staat voor de deur.
Na een stel bijzonder drukke maar ook geslaagde laatste schoolweken, lopen de kinderen met volle
schriftjes, plantjes, gymkleding en hopelijk ook blije toetjes morgen voor de laatste keer de schooldeur uit
(voor dit schooljaar althans…)
Het was wederom een bewogen jaar, vooral omdat we wederom te maken kregen met maatregelen i.v.m.
de Corona-epidemie. Ondanks de knelpunten die dit opleverden, blikken we terug op een heel fijn schooljaar.
Dankzij de goede samenwerking met onze ouders zijn zelfs de periodes met strenge maatregelen goed
verlopen.
Door het begrip en de waardering en flexibiliteit die wij van ouders hebben ontvangen, konden wij ons goed
richten op ons gezamenlijk doel; de voortzetting van goed montessori-onderwijs en een fijne schooltijd voor
alle kinderen.
De leerkrachten hebben hierbij een enorme prestatie geleverd. Regelmatig hebben we onze organisatie
anders moeten inrichten. Dat vergde extra energie, maar zonder enig klagen werden steeds opnieuw de
schouders eronder gezet of zelfs meer dan dat.
Recent is in de media aandacht besteed aan het grote blijvende tekort aan leerkrachten in het onderwijs. Het
plan om leerkrachten die nu in deeltijd werken te stimuleren hun aanstelling uit te breiden is geopperd. Ik
kan u vertellen dat deze ruimte op onze school al volledig is benut: diverse collega’s hebben dit schooljaar
hun aanstelling uitgebreid om uitval en vertrek van collega’s op te kunnen vangen. Deze grote inzet en
bereidheid van het team heeft mede geleid tot een goed verloop van het schooljaar.
De ouders van onze schoolverlaters hebben vorige week vrijdag, tijdens de afscheidsavond, hun blijk van
waardering getoond. Op het schoolplein pronkt een prachtige tegel met de alle namen van onze
schoolverlaters. Een mooie blijvende herinnering aan de kinderen die we zo een lange tijd onder onze hoede
mochten hebben.
Morgenmiddag trakteren wij onze leerlingen op een heerlijk frisse lekkernij en dan kan de vakantie beginnen.
Ik wil u nogmaals heel erg bedanken voor alles wat u gedaan heeft om samen met ons dit schooljaar te laten
zijn wat het is geworden. Alle ouders hebben daarom een kleine attentie ontvangen. De grootte staat niet in
verhouding tot onze dankbaarheid maar de boodschap is:
geniet van de zomer en graag tot volgend schooljaar!!
Patricia Meyer

Nb. Inmiddels heeft de Rijksoverheid een sectorplan Corona-maatregelen voor het basisonderwijs
gepubliceerd. Dit plan bestaat uit vier fases met bijbehorende maatregelen van lichte maatregelen tot zware
maatregelen. Na de zomervakantie bespreken we de invulling van het plan met de Medezeggenschapsraad.
Uiteraard wordt u dan ook geïnformeerd over de inhoud en consequenties van het plan.
Eind augustus (in week 34) vindt de administratieve verhuizing van onze leerlingen plaats. Vanaf dat
moment ontvangen ouders van onze schoolverlaters geen berichten meer en de ouders van kinderen die in
een nieuwe groep zitten, ontvangen dan de berichten via de nieuwe groep van hun kind.

Formatie ontwikkelingen
Deze week nemen we afscheid van juf Femke.
Na het afscheid van juf Linda heeft zij op uitstekende wijze,
naast juf Manuela, de Kolibries geleid.
De eerste twee weken was het natuurlijk even wennen,
zowel voor de kinderen als voor juf Femke, maar daarna liep
alles op rolletjes! Heel hartelijk dank juf Femke, voor alle
steun en begeleiding!
Volgend jaar begeleidt juf Sylvia samen met juf Manuela de
Kolibries.
Sylvia verzorgt al jaren bij ons op school de lessen
bewegingsonderwijs. Het plezier dat zij heeft in het werken
met een groep wilde zij uitbreiden. Juf Sylvia heeft haar
eerste opleidingsjaar aan de IPABO met succes afgerond. Zij
heeft dit schooljaar, als onderdeel van haar opleidingstraject,
de Kaketoes twee dagen begeleid. Daarnaast heeft ze
bewegingsonderwijs gegeven en is ze één dag naar school
gegaan. Tevens verzorgde zij veel overige schooltaken, zoals
de schooltuin coördinatie en de vertegenwoordiging van het
team in de MR. Petje af voor deze power-juf.
Ook volgend schooljaar blijft Sylvia de Flierefluiters
gymlessen geven en zal ze op dinsdag en donderdag ook als leerkracht voor de klas staan.
Juf Debby vermindert volgend schooljaar haar aanstelling. Ze blijf twee dagen bij ons werken en gaat de
andere dagen aan de slag op de UVA. Hoewel wij het betreuren dat juf Debby minder vaak op school zal
zijn, wensen wij haar natuurlijk enorm veel succes en plezier in haar nieuwe werkkring.
De werkdagen van Juf Isa wijzigen. In plaats van donderdag en vrijdag, zal zij bij ons werken op maandag en
dinsdag. Dit mede als gevolg van de gewijzigde gymdagen; woensdag en donderdag.

Inhoudelijk jaarverslag 2021-2022
Bij deze INFO treft u het inhoudelijk jaarverslag over het seizoen
2021-2022 aan. U kunt hierin informatie teruglezen over alle innovaties en
resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een lijvig verslag, maar er is
ook veel werk verzet. Wilt u liever alleen geïnformeerd worden op
hoofdlijnen? Kiest u dan het bestuderen van de posters, die ook met deze
INFO worden meegestuurd.
Een financiële verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen
volgt in het nieuwe schooljaar. Bij het verspreiden van deze INFO zijn nog
niet alle cijfers verzameld en verwerkt.

Schoolgids, jaarboekje en activiteitenrooster 2022-2023
Het Jaarboekje; in het jaarboekje staat kort een aantal belangrijke schoolzaken en -gegevens vermeld.
We beschrijven de dagelijkse gang van zaken op school, u vindt er de benodigde mailadressen, de indeling
van het team en andere belangrijke organisatorische onderwerpen.
Denkt u er bij het doornemen van het jaarboekje aan dat de beschrijving gericht is op een organisatie
zonder beperkende Corona maatregelen.
Het jaarboekje wordt aan het begin van volgend schooljaar verspreid

De schoolgids; in de schoolgids staat ons onderwijsaanbod: het concept en alle reglementen die van belang
zijn worden uitgebreid beschreven. De schoolgids 2022-2023 is gereviseerd en door de MR goedgekeurd.
Binnenkort zal de schoolgids op de website van de school gepubliceerd worden.
Wilt u breder geïnformeerd worden over onze organisatie, beleidskeuzes en het onderwijsaanbod, dan
verwijs ik u naar deze schoolgids.
Het activiteitenrooster; tenslotte wordt u in de eerste periode na de zomervakantie ook het
activiteitenrooster voor het schooljaar 2022-2023 toegestuurd. Hierin zijn alle schoolactiviteiten (voor
zover nu bekend) opgenomen. Houdt u er rekening mee dat dit activiteitenrooster een levend instrument
is, waarbij wijzigingen en aanvullingen mogelijk zijn. We houden u hier via Social Schools en de INFO zoveel
mogelijk van op de hoogte.
Voor het vastgestelde vakantie rooster verwijs ik u naar de eerder verschenen INFO’s.

Vakantie leesplezier
De Bibliotheek heeft tijdens de zomerweken altijd een speciale actie, waarbij het mogelijk is de uitleentermijn
te verlengen van 3 naar 6 weken.
Dat is goed nieuws, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het lees‐niveau.
Verder heeft de Bibliotheek in Hoorn de onderstaande actie:
Haal je vakantieboeken op in deze gave zomerleestas ontworpen door Levi Noë, kleur je tas in en win een
Moppenboekje van Kidsweek en lees deze zomer lekker door!
Hoe kom jij aan je gratis tas?
• Kom naar de bieb vanaf maandag 11 juli
• Kies minimaal 3 vakantieboeken uit
• Vraag aan de balie naar de gratis zomerleestas met daarin leuke
boekenlegger en
• Doe mee met de inkleurwedstrijd en win een Kidsweek Moppenboekje!
Je krijgt het Moppenboekje als je je ingekleurde tas aan de balie laat zien. In de
bibliotheek zijn er ook mogelijkheden om je tas in te kleuren.
En vergeet niet je tas nog een keer te vullen deze zomer!
Let op: het aantal tassen is beperkt, dus wacht niet te lang!

Nieuwkomers voorzieningen
In voorgaande INFO’s hebben we u zo nu en dan op de hoogte gebracht van de ontwikkeling in het bieden
van onderwijs aan Oekraïense vluchtelingkinderen. In de organisatie van het onderwijs stuitten we op twee
grote knelpunten; de omvang van de stroom was niet in te schatten en het tekort aan leerkrachten was
groot.
Met man en macht is gezocht naar oplossingen. De Oekraïense kinderen zijn in de eerste drie maanden
verspreid over veel scholen in onze gemeente (en daarbuiten) opgevangen. In samenwerking met collega
besturen Penta en Talent zijn we er in geslaagd voor twee klassen formatie te vinden.
Op dit moment worden in onze wijk, op basisschool de Rank, twee klassen ingericht. Nieuwkomers uit alle
landen zullen daar onderwijs krijgen.
De klassen zitten bij aanvang meteen vol. Dit houdt in dat nieuwe vluchtelingkinderen in eerste instantie
verspreid over de overige scholen opgevangen zullen worden.
Uiteraard heeft het de voorkeur ook deze kinderen eerst gezamenlijk onderwijs te bieden. Door het gebrek
aan leerkrachten is dit helaas niet mogelijk en zal er wederom een beroep gedaan worden op alle scholen
binnen onze gemeente om kinderen in bestaande klassen op te vangen.

MR ontwikkelingen
Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR).
In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school.
Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR denkt en
praat mee over beslissingen van de school. Daarnaast heeft de MR soms instemmingrecht of moet de MR

geadviseerd worden voordat er een besluit genomen kan worden. Ook heeft de MR initiatiefrecht. De MR
kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor een verbetering of verandering in de school. De MR
speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid: ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen
discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.
Nog meer informatie over onze MR kunt u via de
website van onze school opzoeken:
www.montessori-deflierefluiter.nl
De ouders van onze school worden in de MR
vertegenwoordigd door Sonja Bosch-Evers en Linda
Koekkoek.
De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Saskia
Roukema en een nog nader te bepalen collega. Bij het
vaststellen van de taakverdeling voor komend
schooljaar zal dit bekend worden.

Extra tas mee voor spullen
Op de laatste dag voor de zomervakantie worden de lokalen opgeruimd en worden
alle tafels, stoelen, kasten, etc schoongemaakt en evt. opgestapeld (dan kan de
schoonmaker overal goed bij). Ook krijgen de kinderen al hun werkjes/volle schriften
mee naar huis, dus een meegebrachte extra tas is geen overbodige luxe…
In de keuken staat een verzamelbox met gevonden voorwerpen
(voornamelijk kledingstukken). Indien u iets kwijt bent wilt u dan even
nazien of het betreffende voorwerp zich daar misschien bevindt? In de
zomervakantie ruimen we de box op… we schenken alle overgebleven
stukken aan een goed doel!

Agenda
Donderdag

14 juli

Laatste schooldag op de Flierefluiter

Vrijdag

15 juli

GEEN school meer, alle kinderen zomervakantie

Maandag

29 augustus

1e schooldag ná de zomervakantie

