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NIEUWSBRIEF

Disco leerlingenraad
Vrijdag 20 mei is het zover, de leerlingenraad organiseert een disco
voor alle kinderen van de Flint. Voor de kinderen van groep 1 t/m
4 is de disco van 18.30 uur tot 19.30 uur en voor de kinderen van
groep 5 t/m 8 van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur. We hopen
natuurlijk dat alle kinderen aanwezig kunnen zijn. Het thema is
´Glitter en Glamour´. De kinderen mogen deze avond verkleed
naar school komen, ze kunnen een prijsje verdienen met de
mooiste outfit. Vooraf krijgen alle kinderen een strippenkaart,
daarmee kunnen ze iets lekkers te eten en te drinken halen. Om
ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt mogen de kinderen van
groep 5 t/m 8 niet te vroeg komen en mogen ze even wachten in
het lokaal van groep 7/8 tot de disco van groep 1 t/m 4 is
afgelopen. We gaan ervan uit dat alle kinderen worden gebracht en
gehaald. Mocht uw kind zelf naar huis mogen fietsen, geef dit dan
even door aan de leerkracht.
Groetjes van de leerlingenraad.

AGENDA:
22 april: Koningsspelen.
25 april-8 mei: Vakantie.
9,10 en 11 mei: Schoolreis
groep 7/8
17 mei: Studiemiddag, alle
kinderen om 12.00 uur vrij.
20 mei: Disco voor alle
kinderen.
26 en 27 mei: Hemelvaart, alle
kinderen vrij.

Inval groep 1/2 en 3/4
Juf Anyta gaat na de meivakantie weer beginnen met werken op De Flint. Ze zal eerst
alleen op vrijdag aanwezig zijn en later ook weer op woensdag. Juf Wijke blijft daarom
nog even bij ons op school invallen.
Schoolfruit
Deze week was alweer de laatste schoolfruit week. Na de vakantie dus weer zelf fruit
meegeven op de fruitdagen; dinsdag, donderdag en vrijdag.
Afscheid Jolanda van Vught
Gisteren hebben we helaas afscheid moeten nemen van Jolanda, onze
onderwijsassistent op woensdag. Ze heeft een leuke nieuwe uitdaging gevonden. We
wensen haar veel succes met haar nieuwe baan en gaan haar zeker missen.

HVO/GVO
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat uw kinderen in groep 7/8 het vrijwillige
keuzevak godsdienstig- of humanistisch vormingsonderwijs (resp. GVO of HVO) gaan
volgen. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of
levensbeschouwing van uw keuze.
Door HVO en GVO worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op
anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid
in onze complexe wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke
richting van uw keuze het vertrekpunt.
GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de
lessen worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door
vakleerkrachten van de GVO- en HVO-organisaties. Onze school is dus gastheer voor
GVO/HVO. Het zijn vrijwillige vakken, deelname is dus niet verplicht! De lessen vinden 1 x
per week binnen schooltijd plaats. Binnenkort krijgen alle kinderen in groep 6 en 7 weer
een aanmeldformulier mee.

Schoolreizen herhaling
Eindelijk na een lange corona periode mogen we weer gewoon op schoolreis!
Groep 1/2 gaat 23 juni naar de Sprookjeshof in Zuidlaren, de kosten zijn 15,50 euro.
Groep 3/4 gaat 23 juni naar de Doezoo en het blotevoetenpad.
De kosten zijn 25 euro.
Groep 5/6 gaat 9 en 10 juni, een nachtje kamperen in Opende.
De kosten zijn 42,50 euro.
Groep 7/8 gaat 9 t/m 11 mei, twee nachten naar Schiermonnikoog.
De kosten zijn 100 euro.
De kosten mogen via onderstaande betaallink worden overgemaakt. Graag voor 1
mei overmaken.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LWlFrfg-RuOerOjrcyzOzA

Sportdag/Koningsspelen
22 april vieren we de Koningsspelen. Alle groepen starten op school met een
ontbijt. Daarvoor moeten de kinderen bord, bestek en een beker meenemen.
Daarna dansen we op het Koningsspelenlied. De groepen 5 t/m 8 gaan vervolgens
naar de hockeyvelden in Roden om een clinic te volgen, daarom moeten ze op de
fiets naar school komen. De groepen 1 t/m 4 volgen op school een sportief
programma onder leiding van studenten van de opleiding tot onderwijsassistent.
Alle kinderen mogen op school komen in een oranje outfit! Lunch moet zelf worden
meegenomen, fruit is niet nodig.

