NR. 7| 2 DECEMBER 2021

NIEUWSBRIEF

Uit de “ziekenboeg”

AGENDA:
Zoals jullie wel weten ben ik al een behoorlijke tijd niet op
school geweest wegens ziekte. In de voorliggende periode
zijn er in mijn privé situatie veel vervelende dingen gebeurd.
Dit maakte dat mijn energie op was en ik niet meer in staat
was om te werken. Gelukkig gaat het alweer snel beter en
ben ik sinds een aantal weken weer (gedeeltelijk) begonnen.
Dat bevalt heel goed. Als alles naar wens verloopt zal ik na
de kerstvakantie weer volledig inzetbaar zijn. Het is fijn om
terug te zijn, omdat ik in de afgelopen periode de school erg
gemist heb. Gelukkig heeft het team er alles aan gedaan om
mijn taken op te pakken. Zij verdienen hiervoor bij deze een
groot compliment! Verder wil ik jullie bij deze vertellen dat
dit schooljaar mijn laatste jaar is als directeur op De Flint. Ik
heb besloten om met ingang van volgend schooljaar met
pensioen te gaan. Tot slot wil ik iedereen nu alvast een fijne
kersttijd toewensen, we zien elkaar binnenkort ongetwijfeld!
Vriendelijke groet, Erik Beumer

3 december: Sinterklaasviering.
Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur
vrij.
7 december: OV vergadering.
23 december: Kerstviering.
24 december: 12.00 uur, alle
kinderen vrij, start
kerstvakantie.

Sinterklaas
Morgen is het ein-de-lijk zover, Sinterklaas bezoekt onze school! De kinderen verheugen zich er al tijden op en
wij ook.
De Sint komt rond 8.40 uur aan op de Flint. Helaas mogen ouders niet wachten op het plein om de aankomst te
zien (vanwege de coronamaatregelen), wel zullen we van deze dag veel foto's maken. De kinderen gaan eerst
naar de eigen klas en om 8.30 uur verzamelen we op het plein. Kom dus ruim op tijd naar school, vanaf 8.15 uur
is de deur open. Voor iedere groep is er een eigen vak op het schoolplein. We treden dan op samen met juf
Minka (koorjuf) voor Sinterklaas en Ozosnel. Daarna bezoekt de Sint natuurlijk nog alle groepen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 3 december om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 spelen in de
middag een paar potjes pepernotenbingo. We maken er een leuke dag van!

Kerst
Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de corona-maatregelen hebben we geen grote plannen gemaakt
voor het kerstfeest op de Flint, wel laten we zoveel mogelijk activiteiten doorgaan. We willen we in ieder geval
een kerstdiner organiseren op donderdag 23 december, meer informatie volgt. Ook zullen we donderdag 23
december een kerstcircuit uitzetten in de eigen klas en dinsdag 21 december vragen we alle kinderen 'foute'
kerstkleding aan te doen. We rekenen op een gezellige tijd!

Jaarverslagen MR en OV
Vanwege haar snelle reactie heeft Judith Zuijerduijn iets lekkers gewonnen,
gefeliciteerd! Mischa de Gier was een goede tweede. Mocht u niet weten waar dit
over gaat? Lees dan nog even de jaarverslagen.

Handelingsgericht werken en een professionele schoolcultuur op de Flint
Directies en IB-ers van verschillende OPON scholen volgen een cursus professionele cultuur en handelingsgericht
werken ´21.
Het doel is om over vijf jaar een door-ontwikkelde professionele cultuur te hebben, wat werkt met
handelingsgerichte vaardigheden die passen bij de 21e eeuw.
De laatste bijeenkomst ging over groepsbesprekingen. Leerkrachten voeren 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. De bedoeling is dat we dit op een nog functioneler wijze gaan
aanpakken. De leerkrachten presenteren bij de nieuwe manier 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. Hier gaan we dit schooljaar mee van start.
In hetzelfde traject wordt er dan dus ook breder gewerkt aan een professionele schoolcultuur. Als team hebben we
laatst gekeken waar we nu staan en waar we ons nog in kunnen verbeteren. Hier gaan we de komende periode
verder mee aan de slag.
We zullen u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Ook willen we graag een koffieochtend
organiseren met Rita (IB-er) en ouders om te vertellen over de zorgstructuur op de Flint en om hierover van
gedachten te wisselen. Helaas is dat met de huidige maatregelen niet mogelijk maar zodra het weer kan, pakken we
dit op.

