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NIEUWSBRIEF

Praktisch

AGENDA:
Zoals u allemaal heeft vernomen, zijn er weer nieuwe
coronamaatregelen. Bij ons op school hopen we daar
weinig van te merken. Op dit moment zijn ouders
welkom in de school, mits het noodzakelijk is. Denk aan
het brengen van een traktatie, een oudergesprek of een
dringende vraag voor een leerkracht. De andere ouders
blijven buiten. We merken dat het op deze manier goed
gaat, zo beperken we het aantal volwassenen in school
en kunnen we afstand houden. Ook merken we dat
kinderen al erg snel zelfstandig zijn, dit is een groot
pluspunt. Contact met ouders blijven we natuurlijk heel
belangrijk vinden, daarom kijken we bij iedere activiteit
naar wat wel kan.
Informatie over de Sinterklaas viering volgt binnenkort.
Wel kunnen we al melden dat, omdat het een
spannende dag is voor de kinderen in de groepen 1 t/m
4, ze om 12.00 uur vrij zijn. Mocht dit problemen
opleveren, geef dit dan door aan de leerkracht. Wij
zorgen in dat geval voor opvang.

8 november zwemcircuit groep
5 t/m 8
11 november: Studiemiddag,
alle kinderen om 12.00 uur vrij.
17 november: leerlingenraad
22 november: MR vergadering
3 december: Sinterklaasviering.
Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur
vrij.

Erik
Met Erik gaat het gelukkig de goede kant op. Hij is langzaam aan het reïntegreren. De komende periode
blijft Aniek zijn taken nog overnemen met de ondersteuning van Han. Langzaamaan zal Erik steeds weer
meer op school aanwezig zijn.
Vrijwillige ouderbijdrage
Reminder: OV-Schoolfonds: Vrijwillige ouderbijdrage Ook dit jaar doet de OV weer een beroep op de
ouders voor een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. Dit is €20,00 per kind (meer mag natuurlijk ook).
Vanuit dit fonds worden veel activiteiten voor de kinderen betaald, waaronder bijvoorbeeld het
voorleesontbijt, het Sinterklaas-, kerst- en zomerfeest. Uw bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 december
2021. Graag overmaken op NL52RABO0335175635, Rabobank Leek t.n.v. OBS "De Flint" o.v.v.
Ouderbijdrage [..] naam kind(eren) en groep. Klik op de link en betaal direct, wel zo makkelijk.
http://ovbetaalverzoek.inleek.nl/
MR lid
Alex de Lange is nu officieel ons nieuwe MR lid. Welkom Alex!
Alex de Lange
Ik ben de vader van Floor (groep 2), Thijs (groep 1) en Suus (hopelijk over 4 jaar in groep 1). Ik ben werkzaam als
teamleider in het voortgezet onderwijs in Heerenveen. Hierbij heb ik zowel een stroom met topsport leerlingen als
een stroom met speciaal onderwijs leerlingen onder mijn hoede. Verder ben ik actief als bestuurslid en trainer
binnen het wielrennen.
Mijn motivatie om zitting te willen nemen in de MR zit in het feit dat ik hoop bij te kunnen dragen dat de Flint zich
positief verder kan ontwikkelen als kleine school met bestaansrecht in het dorp, waardoor onze kinderen dicht bij
huis goed onderwijs kunnen krijgen.
Rommelmarkt
Beste ouders,
We gaan het weer organiseren! De (bijna) jaarlijkse Rommelmarkt van de Flint!
Op zaterdag 9 april 2022 is het zover! Eindelijk weer heerlijk neuzen tussen de kleren, potten en pannen,
tuinspullen of een mooi boek uitzoeken. Hierbij hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. Zet daarom vrijdag 8
en zaterdag 9 april alvast in de agenda.
De Rommelmarktcommissie is daarnaast ook op zoek naar 1 nieuw lid. We zoeken een ouder met een kind
in de kleuterklas die het leuk vindt om fysiek bezig te zijn, handig is en graag wil helpen bij het organiseren
van dit jaarlijkse evenement. Op dit moment bestaat de Rommelmarktcommissie uit Lex (vader Milou),
Esmee (moeder Suze), Jacob (vader Anke en Job) en Floor (moeder Saar). Lijkt het je wat? Geef dit dan aan
bij juf Jolanda of een van de commissieleden. We hebben er weer zin in!
Groetjes van Floor

Sint Maarten
Donderdag 11 november is het Sint Maarten. Natuurlijk maken we op school allemaal een mooie lampion.
Om 17.00 uur zijn alle kinderen van Nietap welkom in de speeltuin namens de Buurtschap. We zingen
gezamenlijk een liedje en natuurlijk krijgen de kinderen dan ook iets lekkers, waarna ze zelf een rondje
kunnen lopen langs de huizen.

Hek op slot
Vanwege overlast op het schoolplein, doen we het hek na schooltijd op slot. Fietsen die nog op het schoolplein
staan zetten we binnen vanwege de kans op vandalisme. Mocht het een keer niet lukken om een fiets direct na
schooltijd mee te nemen, maar wilt u de fiets nog wel dezelfde dag ophalen, dan is het handig om dit even door
te geven aan de leerkracht want dan laten we de fiets buiten staan. Het hek is dan wel op slot, dus
mee,
of zet de fiets na schooltijd alvast voor het hek.
Zakelijke OV
Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben we besloten de zakelijke ouderavond niet fysiek door te laten
gaan. Alle ouders/verzorgers krijgen in de week van 15 november een mail met het jaarverslag van de MR, het
jaarverslag van de OV en het financiële jaarverslag. Mocht u naar aanleiding van deze verslagen vragen hebben,
dan kunt u deze via de mail stellen. Omdat we vaak een interessant onderwerp bespreken tijdens de zakelijke
ouderavond en dat dus nu niet kan, komen we binnenkort met een alternatief.
Reken manieren
Op de Flint werken we nu al voor het tweede jaar met de nieuwe rekenmethode Alles Telt Q. Het was in het
begin heel erg wennen maar nu iedereen gewend is merken we dat het goed bevalt. Het niveau ligt hoog, we
hebben hoge verwachtingen van kinderen. De rekenresultaten op onze school zijn dan ook goed.
Het doel van leren rekenen is, naast essentiële basiskennis en vaardigheden, dat leerlingen rekenproblemen in
het dagelijks leven kunnen oplossen. Daarom worden in Alles telt Q cijferend en realistisch rekenen
gecombineerd. Aan de hand van realistische voorbeelden leren leerlingen in allerlei situaties hun
rekenvaardigheden goed toe te passen. Dit noemen we functionele gecijferdheid.
Natuurlijk zijn niet alle kinderen gelijk en daarom differentiëren we tijdens de lessen en in de verwerking.
Ieder kind is uniek en heeft iets anders nodig om te leren rekenen. We werken met de hele klas aan dezelfde
doelen, maar in de verwerking zijn er verschillen: leerlingen werken dan op basis-, plus of maatniveau. Ook met
behulp van het digitale materiaal kunnen leerlingen oefenen en leren op hun eigen niveau. Alles telt Q is ook
geschikt voor combinatiegroepen. Terwijl de ene groep instructie of een didactische aanwijzing krijgt, is de
andere groep zelfstandig aan het werk.
Waarom kiezen we nu voor een bepaalde rekenstrategie? Het is natuurlijk belangrijk dat alle leerlingen een
heldere strategie aangeleerd krijgen. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen één strategie aangeleerd.
Leerlingen die het aankunnen, mogen hun eigen strategie gebruiken - uit onderzoek is namelijk gebleken dat ze
dan sneller de lesstof oppakken. De verschillende strategieën lichten we toe en leggen we uit, zodat leerlingen
tot beter begrip komen. Dit kan daarom ook per onderdeel verschillen. In sommige gevallen zit er ook een
opbouw in moeilijkheid. Denk bijvoorbeeld aan onder elkaar optellen en aftrekken. We kiezen dan in eerste
instantie voor één oplossingsstrategie, zodat kinderen niet in de war raken.

