NR. 3| 29 SEPTEMBER 2021

NIEUWSBRIEF

Kinderboekenweek

AGENDA:
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Gi-ga-groen. We hebben
dinsdag 4 oktober de opening. Alle kinderen mogen dan in thema verkleed
naar school komen, dit is natuurlijk niet verplicht maar wel leuk. Denk aan
dieren, safari, groen enzovoorts.
We sluiten de week 14 oktober af met een leuke boekenmarkt.
Wanneer: vrijdag 13.30-14.00. uur.
Voor wie: Alle kinderen en ouders zijn welkom.
Wat: boekenmarkt.
Prijs: Alle boeken kosten 50 cent per stuk.
Meenemen: een portemonnee met muntjes van 50 cent (we wisselen
niet) en boeken om te verkopen.
Alle kinderen mogen deze middag boeken verkopen en kopen. De winst
mogen de kinderen zelf houden of weer uitgeven aan nieuwe
(tweedehands) boeken. Kijk dus thuis, samen met uw kind, welke boeken
hij of zij vrijdag mee mag nemen om te verkopen. Vrijdagochtend nemen
de kinderen de boeken mee en een portemonnee met muntjes van 50
cent. Dit is niet verplicht. Iedereen kan sowieso rondkijken en eventueel
helpen bij het schoolkraampje. We hopen op een succesvolle en gezellige
boekenmarkt.

3 oktober: Oudergesprekken.
4 oktober: opening
Kinderboekenweek.
5 oktober: Onderwijsdag, alle
kinderen vrij.
6 oktober: Start
kinderboekenweek
14 oktober: Afsluiting
kinderboekenweek,
boekenmarkt.
15 oktober: start
herfstvakantie.

MR verkiezing
Binnenkort zijn er weer MR verkiezingen want Jidske Oosterkamp haar termijn zit erop. Ze stelt zichzelf wel
herkiesbaar. In de bijlage ontvangt u een brief met meer informatie.

Corona
Helaas is corona nog niet helemaal verdwenen. Daarom geven we vandaag of morgen alle kinderen twee
zelftesten mee naar huis. Deze kunnen gebruikt worden in het geval van klachten.

Vrijwillige ouderbijdrage
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 2022. 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.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hWbWRzysRzSuMt6nsvUUPw

Blindspot
Groep 5/6 kreeg twee weken geleden een ontzettend leuke en
leerzame les, Blindspot!
Hieronder meer info van de website: Blind Spot 2K21 - De website van
trafficskills!
We hebben heel lang gezocht naar een aansprekende manier om de
Dode Hoek voor
de groepen 5, 6 7, & 8 over het voetlicht te brengen.
Want hoe spreek je kinderen aan om de boodschap te laten beklijven?
We hebben het antwoord gevonden met de inzet van professionele
rappers.
Mensen die met hun enthousiaste RAP de leerlingen meeslepen. Met
een prachtig refrein.
Ze zetten door middel van een verkeersmaquette & schaalmodellen
( vrachtwagen, trekker en fietsen) leerlingen spelend aan het werk.
Ervaring opdoen noemen we dat!

