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NIEUWSBRIEF

Voorleesontbijt
Woensdag 26 januari deden we weer mee aan het jaarlijkse
voorleesontbijt. We hebben de mooiste pyjama's en de leukste
knuffels voorbij zien komen. Het was erg gezellig. De juffen
lazen voor in de klassen en we hebben heerlijk gegeten. De
OV heeft de boodschappen gedaan, bedankt daarvoor.
Hopelijk mogen we komend jaar weer externen uitnodigen om
te komen voorlezen.

AGENDA:
3 februari: OV vergadering.
18 februari: rapport mee
14 t/m 18 februari:
adviesgesprekken groep 8
21 t/m 25 februari:
voorjaarsvakantie.
28 februari t/m 4 maart:
oudergesprekken.
1 maart: margedag, alle
kinderen vrij.

Ventilatie De Flint
Op de Flint voldoen we aan de wettelijke ventilatienormen voor een gezond binnenklimaat. Er is verwarring
ontstaan naar aanleiding van het vorige bericht. Het was niet duidelijk op welke manier we ventileren. Om
genoeg te ventileren staan de ramen in de klassen regelmatig open. Het kan daarom soms fris zijn in de klas.
Maar we hebben op De Flint ook een mechanisch ventilatiesysteem. Met behulp van CO2 meters in de klas
kunnen we in de gaten houden of de ventilatie in de klassen op voldoende niveau is.
Afscheid juf Eline
Beste allemaal,
Afgelopen halfjaar heb ik met veel plezier stage gelopen in groep 3/4. Dankzij de kinderen, Hanneke en de
andere collega's heb ik een leuke, leerzame leuke tijd gehad!
Groeten, Eline Dijk.

De kinderen mochten als afscheidsactiviteit uilenballen uitpluizen!
Super interessant!

Nieuwbouw de Flint
De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. Er worden onder andere gesprekken gevoerd over
het gezamenlijk gebruik van de verschillende ruimtes met de kinderopvang en stichting dorpshuis Nietap. Dit
zijn positieve ontwikkelingen. Verder worden er binnenkort veldonderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op
de sloop en de nieuwbouw. Dit betreft een veldonderzoek naar de nest- en verblijfplaatsen van verschillende
vogels en vleermuizen. Het kan dus zo zijn dat u de komende tijd onderzoekers rond de school ziet lopen.
De sociale en emotionele ontwikkeling
Op De Flint volgen we de leerlingen in hun ontwikkeling met ons leerlingvolgsysteem. Zien! gebruiken we om
via observaties het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart te brengen. Leerkrachten vullen
vanaf groep 3 een vragenlijst in om deze ontwikkeling te volgen en vanaf groep 5 vullen leerlingen zelf de
vragenlijst ook in. Voor lessen over sociale en emotionele vaardigheden gebruiken we kringgesprekken, Kwink
en in groep 5/6 Rots en Water.
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor
groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op
school) en de kracht van een veilige groep.
De doelstelling van Rots en Water is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele
competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien
leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en
jongeren.
Beide methodes gebruiken we op school regelmatig,
maar wel flexibel. We bekijken wat de groep nodig heeft en
dat kan verschillen. Op De Flint beschikken we ook over een
pestprotocol, zie hiervoor de website.

