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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 kunnen 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:
20 mei: Disco voor alle
kinderen.
26 en 27 mei: Hemelvaart, alle
kinderen vrij.
6 juni: Pinksteren, alle
kinderen vrij.
7 juni: Start cito-toetsen.
9 en 10 juni: Schoolreis groep
5/6.

Inval groep 1/ 2
Juf Anyta is weer begonnen met werken. Ze gaat na het Pinksterweekend weer volledig
aan de slag. Juf Wijke is helaas de komende twee weken niet beschikbaar en daarom
werkt juf Yvonne in groep 1/2 deze twee woensdagen. Juf Mariska werkt dan alleen in
groep 5/6 en haalt haar stagedag in. We willen juf Wijke heel erg bedanken voor haar
inzet en flexibiliteit. In de toekomst zien we haar vast weer op De Flint voor
invalwerkzaamheden.

Vakantieplanning schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 17-okt-21-okt
Kerstvakantie 26-dec-6-jan
Voorjaarsvakantie 27-feb-3-mrt
Paasvakantie goede vrijdag 7-apr-10-apr
Koningsdag -27-apr
Meivakantie 24-apr 5-mei
Hemelvaart 18-mei 19-mei
Pinkstervakantie 29-mei
Zomervakantie 24-jul- 1-sep
De overige margedagen maken we z.s.m. bekend.
Formatie
De formatie voor komend schooljaar is rond. Maandag is dit in de MR besproken. De
inzet van onderwijsassistenten is nog niet duidelijk, dit heeft te maken met het aanvragen
en evalueren van arrangementen (extra ondersteuning van kinderen) en de inzet van het
NPO-budget (nationaal programma onderwijs). Deze informatie volgt later.
Op basis van het leerlingenaantal krijgt de school jaarlijks een bepaald bedrag van de
overheid om personeel aan te stellen. Zodra dit bedrag bekend is, wordt door het team
en de Medezeggenschapsraad bekeken hoeveel groepen kunnen worden samengesteld.
Onze school heeft vier combinatiegroepen.
Groep 1/2: ma, di, do, en vrij: Jolanda Punt
wo: Anyta de Jong
Groep 3/4: ma,di,wo,do: Hanneke Blaauw
vrij: Anyta de Jong
Groep 5/6: di,wo,do,vrij: Yvonne de Vries
ma: Aniek Sijsling
Groep 7/8: ma,di,wo,do,vrij: Mark Bos
Directie: di, wo om en om, do: Aniek Sijsling
IB: di: Rita Schuurman

Iep-toets
Onze groep 8 heeft de uitslag van de Iep-toets (eindtoets basisonderwijs) binnen. We kunnen
trots zijn op alle kinderen van groep 8, gefeliciteerd met jullie passende, goede scores! De
gemiddelde score van groep 8 is 77,3. Het landelijk gemiddelde is 80.
Anders organiseren
Vandaag hebben we een oefenochtend ´Anders organiseren´ gehad. Er werden in de
lokalen instructies gegeven en op het leerplein (nu nog de hal) werd zelfstandig, onder
begeleiding, gewerkt. Groep 3 schoof aan bij groep 2 voor een rekenspel en groep 4 kwam
later ook nog werken op het leerplein. De leerkrachten hadden op deze manier even een
groep alleen tijdens de instructie. Dit werd als positief ervaren.
We vinden het belangrijk om te bekijken op welke manier we in de toekomst willen gaan
werken, zodat we ons nieuwe gebouw hier goed op kunnen aanpassen. We vragen de
kinderen naar hoe ze de ochtend hebben ervaren en zullen vaker op een andere manier
gaan werken om dan te bekijken wat bij ons past. Dinsdag hebben we onze studiemiddag
gebruikt voor de voorbereiding.
We denken dat we in een nieuw gebouw makkelijker flexibel kunnen samenwerken tussen de
verschillende groepen zonder dat dit ten koste zal gaan van de basisgroepen. Kernbegrippen
hierbij zijn; samenwerken tussen kinderen van verschillende leeftijden en niveaus,
afwisselende groeperingsvormen, professionele samenwerking van leerkrachten ( twee zien
meer dan één), talentontwikkeling, zelf leren plannen/kiezen en meer differentiatie
mogelijkheden.
Ook voor de wereldoriënterende
vakken zoeken we steeds vaker de samenwerking op tussen de verschillende groepen.

Schoolkamp groep 7/8
Nou we gingen om 8 uur volgens mij weg op weg naar de boot.
Toen we daar aankwamen maakten we eerst een foto, een groepsfoto bij de boot.
En toen gingen we naar de boot het was ongeveer een klein uurtje varen. Sander en ik hadden het
best leuk op de bovenkant van de boot. We zagen 2 zeehonden. Toen we op Schiermonnikoog
aankwamen gingen we fietsen huren ,of die waren al gehuurd die gingen we ophalen. En toen fietsten
we naar ons huisje op de kampeerboerderij. We gingen eerst onze bedden opmaken , en daarna
gingen we naar de vuurtoren. En daarna gingen we naar een bunker van de Duitsers van de 2de
wereldoorlog die bunker was een deel van de atlantikwall dat van Noorwegen tot aan Spanje lag.
Dat stond op de bunker van de Duitsers.
En daarna gingen we op duinsafari. En daarna gingen we dingen kopen voor ons coole huisje oftewel
snoep drinken enzovoort en dat was dag 1. Dag 2: We gingen om 10 uur ongeveer wadlopen dat was
best wel een beetje heel erg zwaar op het einde. En Saar had een baby kwal gevonden. En we gingen
zwemmen in een meer genaamd Berkenplas.
En in de avond aten we pannenkoeken En meester at er ook een haha.
En daarna hadden we de bonte avond En toen was het alweer dag 3 we gingen alles opruimen en
schoonmaken en Sander en ik gingen nog ff snel de kippen voeren die er waren en daarna gingen we
naar de boot fietsen en brachten we de fietsen terug naar hun huis . Toen stapten we op de boot op
weg naar huis. Dat was weer een klein uurtje varen ongeveer 50 minuten was dat varen. En daarna
reden we met de auto naar huis en thuis at ik een lekker broodje met jam.
einde verhaal over schoolkamp.
Wick.

