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NIEUWSBRIEF

Maatregelen
Gelukkig kunnen we de meeste corona maatregelen afschaffen. Zo
hoeven er geen mondkapjes meer gedragen te worden en hebben
we weer allemaal tegelijk pauze. Ook ouders mogen de school weer
binnenkomen, daar zijn we erg blij mee!
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 8.15 uur welkom op
het schoolplein en ze blijven buiten tot de bel gaat. Mocht u als
ouder iets willen doorgeven aan de leerkracht dan kan dan via Parro,
maar u mag ook de school weer even binnenlopen. Wees weer
welkom en spreek ons gerust aan als we aan de koffietafel zitten
(wel graag voor 8.30 uur).
De kinderen van groep 1/2 mogen vanaf 8.15 uur al binnen komen
maar ze mogen ook wachten tot de bel gaat. We hebben gemerkt
dat de kinderen heel goed alleen naar binnen kunnen komen en dit
stimuleren we dan ook. Het geeft ook veel rust in de klas en in de
gangen als niet alle ouders meelopen. Toch vinden we het ook
belangrijk dat ouders eens een kijkje kunnen nemen in de klas of dat
er een mededeling kan worden gedaan aan de leerkracht. Dit is nu
gelukkig weer mogelijk. We willen u daarom vragen, om niet
dagelijks mee naar binnen te lopen, maar u zich wel weer welkom te
voelen. Wilt u er rekening mee houden dat de leerkracht om 8.30
uur met de les wil beginnen?

AGENDA:
10 maart: Leerlingenraad
11 maart: Schoolschaatsen
groep 5 t/m 8.
14 maart: MR vergadering
17 maart: Oefendag anders
organiseren.
21 maart: Start projectweek
9 april: Rommelmarkt

.
Studiedag handelingsgericht werken en een professionele schoolcultuur op de Flint
We zijn dinsdag praktisch aan de slag gegaan met de groepsbespreking op de nieuwe manier. Leerkrachten
voeren altijd drie keer per jaar een gesprek met de IB-er over de groep. Hierin komt onder andere aan bod hoe
de groep scoort, hoe het gaat op sociaal emotioneel gebied en hoe het gaat met de individuele leerlingen. Op de
nieuwe manier presenteren de leerkrachten de groep aan de andere leerkrachten, IB-er en directeur. Daarna is
er tijd voor het stellen en beantwoorden van vragen. Op deze manier denkt het hele team mee en dit draagt bij
aan een professionele schoolcultuur. We hebben tijdens de studiedag van Rita nogmaals een korte uitleg
gekregen en we zijn zelf aan de slag gegaan met het verzamelen en interpreteren van alle gegevens van de
groepen. Meester Mark heeft zijn groepen al aan ons kunnen presenteren en we hebben gemerkt dat het op
deze manier heel prettig werkt. Vooral de input van collega's wordt als waardevol ervaren. Gelukkig konden juf
Hanneke en juf Aniek digitaal meedoen. De volgende stap is bekijken hoe we onze groepsplannen (de plannen
waarin we voor de groep de doelen noteren, beschrijven hoe we de doelen gaan behalen en hoe we de doelen
evalueren) nog effectiever en praktischer kunnen inzetten.
Zoals eerder genoemd zijn we ook bezig met de professionele schoolcultuur. Als team hebben we al gekeken
waar we nu staan en waar we ons nog in kunnen verbeteren. Dit hebben we gedaan aan de hand van een
teamgesprek en met individuele gesprekken. Het blijkt dat we al een professionele schoolcultuur hebben maar
dat er aan aantal punten zijn waarin we ons kunnen doorontwikkelen. Hier gaan we de komende periode verder
mee aan de slag. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van kwaliteitskaarten, waarin per onderwerp kort
beschreven staat hoe we werken op De Flint.
Anders organiseren
Zoals u wellicht weet, volgen we met het team ook de cursus 'Anders organiseren ́
We zijn aan het onderzoeken, welke manier van werken het beste past bij onze school, onze visie op onderwijs
en bij onze leerlingen. We vinden het namelijk belangrijk dat we precies weten hoe we ons toekomstige
schoolgebouw willen gebruiken en ook dat ons onderwijs toekomstbestendig is. De basis van ons onderwijs zal
hetzelfde blijven, we staan als team voor kwalitatief goed onderwijs en een rijke leeromgeving (wilt u onze visie
eens bekijken dan kunt u dat doen op onze website: https://www.obs-deflint.nl/). We zijn nu aan het
onderzoeken op welke manier we onze groepen het beste kunnen indelen zodat we alle kinderen kunnen
bieden waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Het voorlopige plan is om te werken met een
´onderbouwunit´ en een ́bovenbouwunit´. De instructies worden volgens een planning gegeven en de
verwerking van de lesstof doen de leerlingen op het leerplein, stilteplein of in het speel/werklokaal. Hoe dit er
precies uit gaat zien weten wij ook nog niet, dat zijn we nu aan het ontdekken. Het is daarom ook zeker niet zo
dat we van de ene op de andere dag heel anders gaan werken. We willen heel grondig onderzoeken wat werkt
en hoe we ons onderwijs uiteindelijk gaan organiseren. Dit doen we door het volgen van de cursus, het delen
van ervaringen met andere scholen, het lezen van theorie maar ook door het in de praktijk uit te proberen.
Daarom gaan we donderdagochtend 17 maart met de hele school een dagdeel oefenen. Op die manier willen
we informatie verzamelen om te bekijken hoe we verder willen gaan in het traject. We zullen een oefendag de
komende tijd vaker inplannen, natuurlijk vragen we de kinderen ook om feedback. Mocht u thuis hier ook iets
over horen wat voor ons van belang kan zijn, of heeft u hier een vraag of opmerking over, dan vinden we het
fijn als u dat met ons deelt.
Rommelmarkt
Beste ouders, Zaterdag 9 April organiseren we na twee jaar weer de Rommelmarkt. Hier hebben we
natuurlijk jullie hulp bij nodig. Deze week ontvangt u het opgave-formulier via uw kind en deze
nieuwsbrief. Graag invullen waar je mee wilt helpen en het formulier weer inleveren bij de leerkracht. We
gaan er een geweldige rommelmarkt van maken met elkaar! Alvast bedankt voor alle hulp!
de rommelmarktcommissie.

Projectweek Cultuur historie Leek/ Nietap
Zoals ieder jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een school breed project aangeboden. Dit jaar hebben we gekozen
voor een project waarbij we de kinderen in aanraking willen brengen met het ontstaan van de dorpen Leek en Nietap.
Hiervoor brengen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 een bezoek aan de borg Nienoord waarbij ze leren over bepaalde
facetten van de geschiedenis.
Groep 1,2,3 krijgen maandag 21 maart het project Pieter paard aangeboden.
Zij leren alles over koetsen en vervoer.
Groep 4,5,6 krijgen dinsdag 22 maart het project Anna van Ewsen.
Zij leren alles over het ontstaan van Nienoord en haar bewoners
Groep 7,8 Krijgen dinsdag 22 maart o.l.v. Geert Hadders ( historische vereniging) een excursie door
Door de dorpen Nietap /Leek. Zij leren over de turfontginning en waar de namen
Liekeblom, Thedema , Schans en Nienoord voor staan.
Ook krijgen ze een excursie door het Natuurschoon en gaan ontdekken welke
grondsoorten van belang zijn. Zo gaan zij potklei uit de grond halen.
Op vrijdag 25 maart gaan de kinderen o.l.v. kunstenaar Grietje Nieuwhof aan de gang met kleipotjes
Tijdens deze week werken wij alle dagen over dit project. Aan het einde presenteren de kinderen hun ontdekkingen en
verhalen aan de ouders. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. Wij hopen dat het een leuk en leerzaam project is voor
iedereen.
Verzamelen!
Bent u in bezit van oude spulletjes zoals bijvoorbeeld een telefoon, oude schoolspullen, boekjes, foto’s, speelgoed,
huishoudelijke artikelen “koffiemolen”o.i.d. Dan willen wij deze graag lenen voor ons museum. Graag voorzien van naam.

Wij zijn ook op zoek naar doosjes, keukenrollen etc voor de themakist; ̈Bouw een kasteel van waardeloos materiaal”

Absentie in Parro
Wellicht is het u al opgevallen, er is in Parro een nieuw menu voor ziek- en afwezig melden aanwezig. Via het hoofdscherm
'groepen' drukt u eenvoudig op het menu 'Absenties'. Hier kunt u verschillende meldingen aanmaken. Zie afbeelding.
Voor u als ouder betekent dit, dat u vanaf heden alle ziek- afwezig meldingen via dit menu aan ons kunt doorgeven.

Nieuwbouw De Flint
Maandagavond vond er op school een bijeenkomst plaats over de nieuwbouw van De Flint. De gemeenteraadsleden
waren uitgenodigd om enthousiast te worden over de MFA met dorpshuis, school, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en sportvoorziening. De bijeenkomst verliep positief. Binnenkort verwachten we hier een verslag van.

