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NIEUWSBRIEF

Wandel4daagse
De Leeksterwandel4daagse gaat weer door dit jaar!
De organisatie is in handen van Vereniging
Volksvermaken Leek Nietap. De vierdaagse vindt
plaats van 5 t/m 8 juli. We stimuleren deze
sportieve activiteit als school natuurlijk graag! We
vinden het leuk om als groep mee te doen. Iedere
avond is er in ieder geval een volwassene aanwezig.
Dit kan een enthousiaste ouder zijn, een OV-lid of
een leerkracht. Vanwege andere werkgerelateerde
verplichtingen (onder andere oudergesprekken)
zullen de leerkrachten deze keer niet volop
deelnemen. Om mee te doen mogen de kinderen 4
euro per persoon meenemen naar school en
vragen we ouders door te geven via Parro welke
afstand door wie wordt gelopen, 5 of 10 kilometer.
Alleen de laatste avond is ook een optie, dit kost 3
euro. Ouders mogen natuurlijk ook meedoen,
mocht je een avond aanspreekpunt, namens De
Flint willen zijn, dan horen we dat ook graag.
Inschrijven bij ons kan tot uiterlijk 27 juni. We zullen
dan de groepsinschrijving doen. We hopen op een
geslaagd evenement.

AGENDA:
23 juni: Schoolreis groep 1/2
en 3/4.
23 juni: Reisje Amsterdam
groep 7/8.
30 juni: Optreden koor, feest!
17.00-18.00 uur, ouders zijn
welkom.
4 juli: Deze week
oudergesprekken.
5 t/m 8 juli: Wandel4daagse.
12 juli: Schoonmaakavond.
13 juli: Groepen wisselen door.
14 juli: Afscheid meester Erik.
15 juli: Laatste schooldag,
kinderen 12.00 uur vrij.

Schoolreisje groep 5/6
Het schoolreisje was een groot succes!
In de bijlage drie verhalen van kinderen.

Meesters en juffen dag en afscheid meester Erik herhaling
Het einde van het schooljaar nadert al snel, met daarbij de verschillende feestelijkheden.
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om het meesters-en juffenfeest te combineren
met het optreden van het schoolkoor. Dit vindt plaats op donderdag 30 juni van 17.00
uur tot 18.00 uur. Alle kinderen en ouders zijn dan welkom voor een hapje en een
drankje, aangeboden door de meesters en juffen. De kinderen brengen de geleerde
liedjes ten gehore.
Omdat meester Erik met pensioen gaat, zullen we donderdag 14 juli afscheid van hem
nemen om op een feestelijke manier. We gaan deze dag onder schooltijd naar Nienoord
voor een leuk, gezellig programma samen met basisschool Het Palet. Meer informatie
hierover volgt. De kinderen kunnen in ieder geval deze dag tussen 14.00 uur en 14.30
uur weer bij Nienoord worden opgehaald. Ouders/verzorgers zijn dan in de gelegenheid
om Erik de hand te schudden. Praktische informatie over het ophalen, in verband met de
BSO volgt in de komende nieuwsbrief.
Geslaagd
De afgelopen periode hebben alle onderwijsassistenten en onze vrijwilligster Hanneke de
training ´Begeleiden van het lezen in de basischool´gevolgd en behaald. Gefeliciteerd!
Juf Aniek is geslaagd voor de opleiding ´Schoolleider basisbekwaam´.
Nijntje beweegdiploma
Goed nieuws! Volgend schooljaar worden er bij ons op school
weer Nijntje gymlessen gegeven. Wanneer, hoe enz. is nog
niet bekend, meer informatie volgt.

