
 

   

 

 

d.d. 27-10-2021 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b.een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat gaat de tijd snel! Nog even en dan is het alweer november. Hopelijk heeft u nog kunnen genieten van 
een paar vrije dagen. 
 
Wat school betreft is het jaarplan klaar en is het NPO-plan in concept klaar. Beide plannen worden z.s.m. 
voorgelegd aan de MR. De speerpunten voor dit schooljaar zijn ten opzichte van vorig jaar onveranderd, 
vanwege Covid-19: expliciete directe instructie, onderwijs aan het jonge kind en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind. Met de NPO gelden willen we de leerling centraal stellen. Leerlingen die op het 
gebied van rekenen en (begrijpend) lezen nog niet op het niveau zijn dat van hen mag worden verwacht, 
krijgen extra ondersteuning. Met effectief onderwijs en extra inzet van personeel en ondersteuning (ook met 
inzet van extra materialen) willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en maatwerk 
bieden. Zodra het NPO-plan definitief is, zal ik u verder inlichten.  
 
Dit jaar werken we voor het eerst met een onderbouw en een bovenbouw. Er zullen naast gezamenlijke 
vergaderingen ook bouwvergaderingen worden gehouden. In deze bouwvergaderingen gaan we dieper in op 
ons onderwijs om meer onderlinge afstemming te krijgen. Coördinator van de onderbouw is Aimee Yacoub en 
coördinator van de bovenbouw is Alex de Jonge. De bouwvergaderingen worden in overleg met de directeur 
voorbereid. De notulen van onder- en bovenbouw gaan naar het hele team, zodat we allen op de hoogte 
blijven van nieuwe ontwikkelingen.  
 
Voor de herfstvakantie kreeg ik nog het verzoek om het volgende aan te stippen: er liggen de laatste tijd op 
en naast het paadje naast de school dikke hopen hondenpoep. Kinderen lopen er doorheen en zo komt het 
de school binnen. Ook ouders met kinderwagens en fietsen hebben er hinder van. Aan het begin van het pad 
staat een afvalbak voor hondenpoep. We zien graag dat hondenbezitters hiervan gebruik maken.  
 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen na de herfstvakantie (droge) bladeren, kastanjes, eikels en andere 
spulletjes uit de natuur of over de herfst meenemen naar school. Er worden herfsthoeken van gemaakt in de 
klas en op de gang.  
 
Het feest ter ere van de pensionering van juf Carina was fantastisch! In de plaatselijke pers is hier, terecht,  
flink aandacht aan besteed. Een cultuurdag voor de hele school. Het was voor iedereen enorm genieten. De 
receptie ’s middags was klein maar fijn en passend bij juf Carina. Gelukkig blijft juf Carina het hele jaar nog 
voor 2 ochtenden verbonden aan de school.  
 
De ouders en leerlingen die zich hebben opgegeven voor het brigadieren kunnen pas in actie komen als ze 
een cursus hebben gevolgd. Deze cursus wordt verzorgd door de politie. Helaas is de politieman die altijd bij 
ons komt ziek en zijn terugkeer laat langer op zich wachten. Er is gezocht naar invallers, maar deze beschikken 
niet over de juiste papieren om verkeersbrigadiers op te leiden. We hopen dat deze politieman snel mag 
herstellen. Helaas kunnen we tot die tijd de ouders en kinderen die zich opgegeven hebben nog niet inzetten.  
 
Hartelijke groet,  
Dineke Homan  

 

 
 



 

LEGE FLESSENACIE  

In de periode herfstvakantie – kerstvakantie willen we graag een lege flessenactie houden. U kunt uw lege 
flessen in laten leveren door uw kind/kinderen bij Sjirk Schepers, onze beheerder. Hij  zorgt voor sortering van de 
flessen. Graag de lege flessen inleveren MET dop! Lege flessen uit het buitenland kunnen we helaas niet 
aannemen. Sjirk zorgt er voor dat alle lege flessen weer bij de betreffende supermarkten komen voor het innen 
van het statiegeld. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een berenbrug (speeltoestel) op het achterste 
plein.  
 

 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN  1 

 Beste ouders en verzorgers,  
 
Ik ben Bjorn Blom, ik ben 17 jaar oud en kom uit Drachten. Ik ben eerstejaars 
onderwijsassistent en ik loop dit jaar elke dinsdag stage in groep 1/2B: de beren 
groep bij juf Trudy. Hier zal ik blijven tot het einde van het jaar. Ik heb er ontzettend 
veel zin in om de kinderen heel erg veel te gaan leren met leuke lessen. Ik heb 
heel veel zin in mijn stage op de Laweij. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

EVEN VOORSTELLEN  2 

  
Hallo, ik ben Elise Brouwer en ik ben 15 jaar oud. Ik woon in Ureterp en mijn 
hobby’s zijn met vrienden/vriendinnen afspreken. Verder vind ik het leuk om 
creatief bezig te zijn, mijzelf of iemand anders opmaken, te bakken en natuurlijk 
de baksels op te eten. 
Later zou ik graag juf willen worden van groep 1/2. Daarom volg ik op dit moment 
de opleiding onderwijsassistent aan de Friese Poort in Drachten. In deze 
opleiding moet ik stage lopen in groep 1 en 2 waar ik erg naar uitkijk. Ik hoop dat 
we met de hele groep een leuk schooljaar mogen hebben. 

 

 
 

 

BEDANKJE JUF CARINA  

Hallo ouders, wat heb ik een fantastisch afscheidsfeest gehad samen met de kinderen en collega’s! Ik wil iedereen 
nogmaals hartelijk bedanken voor de prachtige dag. De kinderen hebben opgetreden, gedanst, gezongen en ik 
ben verwend met veel cadeaus. Ik werd van huis opgehaald door meer dan 200 kinderen. Geweldig! ‘s Middags 
was er nog feest met collega’s en oud-collega’s. Via Parro had ik u ook bedankt, maar omdat niet iedereen Parro 
heeft doe ik het ook op deze plaats nog een keer.  
De foto’s van deze mooie dag kunt u bekijken in het fotoalbum op de website van school. 
 

LEERLINGENRAAD  

 
 
Groep 5: Sare van der Veen  De eerste vergadering van de leerlingenraad is op 25 november a.s.  
Groep 6: Jesse Woldman  
Groep 7: Annabel Bies  
Groep 7/8: Mart Mulder  
Groep 8: Jenne Vogelzang  



 

DANSLES EN TUTORLEZEN  

Dansles 
Vanaf woensdag 27 oktober krijgen de groepen 3 en 4 op school dansles van juf Clarette. Zij komt vier keer 
lesgeven op de woensdag. Dit zijn de volgende data: 27 oktober, 3 november, 10 november, 17 november. Het is 
handig dat de kinderen op deze dagen kleding aan hebben waarin ze lekker kunnen bewegen.  
 
Tutorlezen  
Vanaf woensdag 27 oktober starten we met tutorlezen. Tutorlezen is een vorm van samenwerkend leren. Een 
leerling van groep 8 leest met een leerling uit groep 3. Het wordt ingezet om technisch lezen te verbeteren en het 
bevordert vloeiend lezen. Het tutorlezen is een onderdeel van leesbevordering: het heeft een positief effect op de 
leesmotivatie en zelfvertrouwen. Tutorlezen is vanaf nu elke woensdagochtend. 
 
 

LUIZENPLUIZEN 

Door Covid19 hebben we als luizenmoeders niet kunnen kriebelen bij de kinderen, Aangezien er wel hoofdluis 
aanwezig is (geweest) in de school bij de kinderen is en blijft het belangrijk om uw kind te blijven controleren op 
luizen of neetjes.  
Kinderen brengen het soms ongemerkt over op elkaar. De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is 
grondig controleren en behandelen. 
Wij vragen u dan ook uw kind de komende tijd te controleren op hoofdluis. Wanneer u luizen of neten (eitjes van 
luizen) aantreft, raden wij u aan uw kind tegen hoofdluis te behandelen. 
Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is zelfs zo dat 
hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd dan op een hoofd met ongewassen haar. 
Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht 
meldt. We kunnen dan goed in de gaten houden of er nog luizen of neten aanwezig zijn.  
 
Maandag 1 november aanstaande gaan we met een groepje ouders de kinderen controleren.  
We verzoeken u uw kind daarom die dag geen ingewikkelde vlechten, haardrachten of gel in haren te doen zodat 
ook wij makkelijker uw kind kunnen controleren.  
 
Wij hopen op uw medewerking. 
 
En mochten er nog ouders zijn die zich willen aansluiten, wees welkom! 
 
Het LOT (LuizenOpsporingsTeam)  
 

VOLLEYBAL 

Beste jongens en meisjes van groep 5 t/m 8, 
 
Vrijdag 12 november organiseert volleybalvereniging Haulerwijk een toernooi in 
sporthal de Bongerd. Het toernooi begint om 15:00 uur en duurt tot 18:00 uur. We 
sluiten het toernooi af door samen patat te eten. 
We zijn 29 oktober en 5 november bij de gymlessen aanwezig om met jullie te 
volleyballen. Lijkt het je leuk om mee te doen? 29 oktober krijg je een opgavebriefje 
mee, die je op 5 november weer in kunt leveren.  
We hopen jullie allemaal te zien op 12 november! 
 
Organisatie volleybaltoernooi Haulerwijk 
Klaas, Tjeerd, Wout, Sweitse en Anja 
 



 

MQ-scan  

 
Afgelopen schooljaar werden meer dan 135.000 kinderen gescand met de MQ Scan. MQ staat voor Motorische 
Quotiënt. De scan meet en monitort de motorische vaardigheid van kinderen op de basisschool. 
Uit het onderzoek motoriek peiling 2019, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool, blijkt dat ruim 28% van de 
kinderen motorisch achterblijft. Dit versterkt het beeld dat steeds meer kinderen slechter bewegen. 
Motoriek is het vermogen om te bewegen. Steeds duidelijker wordt dat goed bewegen, dus een goed ontwikkelde 
motoriek, een nauwe relatie heeft met alle vormen van leren. Kinderen die achterblijven met hun motorische 
ontwikkeling, zullen minder makkelijk en minder graag bewegen, ook als volwassenen. Terwijl meer bewegen 
samen met goede voeding de belangrijkste basis vormt voor een gezond leven. 
Verschillende onderzoeken laten zien, dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter 
voelen, mentaal en sociaal beter functioneren én een positiever zelfbeeld hebben.  
 
De basisschool is de plek waar kinderen worden ontwikkeld en de basis wordt gelegd voor de rest van het leven. 
Naast scholing op het gebied van rekenen, taal en sociale emotionele ontwikkeling, hoort goed leren bewegen daar 
ook bij. 
De eerste tien jaar zijn belangrijk voor een goede motorische basis. In deze fase is het belangrijk om goed te leren 
bewegen en kinderen aan te haken op een actieve levensstijl met veel sport en bewegen. De leeftijdsfase 4 t/m 12 
jaar is hierin “de gouden periode voor de motorische ontwikkeling“. Kinderen leren en ontwikkelen in deze periode 
het snelst. 
De school is uiteraard niet eindverantwoordelijk voor de motoriek, maar kan wel een belangrijke partner zijn. Zo is 
de basisschool de ideale plek, waar inzicht verkregen kan worden. 
De groepsleerkracht krijgt met de MQ Scan inzicht in het motorisch niveau van kinderen en de ontwikkeling van de 
motoriek. Vervolgens kunnen zij de gymlessen beter laten aansluiten bij de behoeften van de kinderen. 
Voor meer informatie zie: MQ Scan op school – MQ Scan 
 
Voor BS De Laweij geldt dat de MQ-scan voor alle kinderen wordt afgenomen door de buurtsportcoach op 16 en 
19 november. De scan wordt afgenomen tijdens de reguliere gymlessen.  
 
 
 

Agenda voor de komende periode 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

31-10  Wintertijd  

01-11  Luizencontrole   

 15.00  Netwerkcafé groep 1 t/m 3  In de Kring Oosterwolde 

02-11  Juf Miriam afwezig opleiding 
KwaliteitsCördinator (KC) 

Amsterdam 

03-11  Juf Dineke afwezig cursus bestuurder  Assen  

04-11 09.00 Participatieoverleg Samensprong  

10-11  Lichtjesfeest, info volgt   

11-11  Sint Maarten  

  Voorleeswedstrijd   

16-11  Juf Dineke afwezig auditopleiding   

18-11  Juf Dineke afwezig directieoverleg  
Juf Miriam afwezig IB-overleg  

Hele dag  
Middag  

25-11 11.30 Leerlingenraad met juf Dineke   

29-11  HGPD-gesprekken  

02-12  Juf Miriam afwezig opleiding KC  Amsterdam  

 
 

https://mqscan.nl/wp-content/uploads/2020/08/Motoriek_Peil_2019.pdf
https://mqscan.nl/scholen/


 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2021-2022  

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Pasen  15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022  

 
Vrije dagen 2021-2022: 
3 december 2021 (vrijdagmiddag): leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
24 december 2021 (vrijdagmiddag): leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 
12 januari 2022 (woensdagmiddag): EDI-scholing, ook leerlingen groep 5 t/m 8 vrij 
28 februari 2022 (maandag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij NIEUW 
2 maart 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij was Comprixdag  
11 mei 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij NIEUW 
20 mei 2022 (vrijdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij NIEUW 
25 mei 2022 (woensdag): Tjongerwervendag, alle leerlingen vrij  
15 juli 2022 (vrijdag) laatste schooldag, zijn de leerlingen NIET vrij.  
 

BIJLAGEN  

 
 
SPEEL-O-THEEK DE FLIEREFLUIT is deelnemer van Rabo ClubSupport 2021! 

Bij de speel-o-theek kan iedereen voor een klein bedrag per jaar speelgoed, puzzels of spellen lenen. Ideaal om 

te testen of speelgoed aansluit bij de wensen of ontwikkelingsfase van je kind(eren). Ook heb je via de speel-o-

theek regelmatig nieuw speelgoed in huis waardoor de fantasie geprikkeld wordt en kinderen weer worden 

uitgedaagd om te spelen of te puzzelen. 

Met het geld dat vrijkomt van de Rabo ClubSupport zullen we nieuw speelgoed voor de uitleen aanschaffen. 

Heb jij een betaalrekening bij Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland? 

Ben/word je lid van deze lokale Rabobank, dan mag je stemmen op ons en andere lokale deelnemende clubs, 

verenigingen en stichtingen. Als lid bepaal jij namelijk wie een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw 

stem is geld waard!  

 

Vanaf 4 tot 25 oktober kun jij jouw stem uitbrengen door in te loggen in de app of op de website. Je kunt ons 

vinden bij de deelnemers onder de naam Speel-o-theek De Flierefluit. 

Een deel van ons assortiment: 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


