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NIEUWSBRIEF

Kinderboekenweek

AGENDA:
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Gi-ga-groen. We hebben
dinsdag 4 oktober de opening gehad en dat was zeer geslaagd. Alle
kinderen hebben een groene bingo gedaan en gedanst en meegezongen op
Gi-ga-groen.
We sluiten de week vandaag 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.
We hopen op weer een succesvolle middag!

14 oktober: Afsluiting
kinderboekenweek,
boekenmarkt.
15 oktober: Start
herfstvakantie.
24 oktober: Weer naar school.
4 november: Voorleeswedstrijd
groep 7/8.
8 november: audit.
10 november: Lampion-avond.
11 november: Sint-Maarten.
14 november: Zakelijke
ouderavond.

Lampion avond
Donderdag 10 november houden we een lampion-avond! Tussen 5 en 6 uur zijn alle ouders en kinderen
welkom op school om de lampionnen te bekijken in een sfeervolle setting.
11 november is het dan Sint-Maarten, volgens traditie zijn alle kinderen weer uitgenodigd, door het
buurtschap, in de speeltuin van Nietap om 5 uur. Meer informatie hierover volgt.

Zakelijke ouderavond
Maandag 14 november vindt de jaarlijks terugkerende zakelijke ouderavond plaats.
Binnenkort volgt een uitnodiging via Parro. Vooraf vragen we iedereen zich aan te melden (ook via Parro)
zodat we een hapje en een sapje kunnen inkopen. We maken er een informatieve en gezellige avond van!

Vrijwillige ouderbijdrage, herhaling
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

Audit
Op dinsdag 8 november vindt er een interne audit plaats op De Flint.
Schoolbesturen hebben de wettelijke opdracht om de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen te bewaken en
te bevorderen, daarom werken zij met een stelsel van kwaliteitszorg. Er worden bijvoorbeeld data verzameld van
de resultaten van de leerlingen in groep 8 op de eindtoets. Deze data worden vergeleken met de wettelijke
ondergrens en met de resultaten van vergelijkbare scholen. Zo is te zien of een school het beter of slechter dan
gemiddeld doet.
Maar onderwijskwaliteit bestaat uit meer dan toetsresultaten. Het is ook van belang dat er goed wordt
lesgegeven. En dat de sfeer fijn en de omgeving veilig is. Evenals dat er voldoende aandacht en begeleiding
beschikbaar is voor leerlingen die minder makkelijk leren. En ook voor leerlingen die de leerstof sneller dan
gemiddeld onder de knie hebben.
De interne audit wordt gebruikt om te kijken waar we nu als school staan. Wat doen we al goed en gaan
we uitbouwen en waar moeten we nog aan werken. De resultaten worden eerst gedeeld met het team,
later in de MR en tenslotte zullen we dit ook terugkoppelen in de nieuwsbrief.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is dit schooljaar voor de eerste keer bijeengekomen om kennis te maken. Lid van de
leerlingenraad dit schooljaar zijn; Orlando van der Heide (groep 8), Laura Oosting (groep 7), Eva Mulder (groep 6)
en Anna van Limmeren (groep 5). Deze kinderen zijn gekozen door de groep en ze nemen zitting voor twee
schooljaren. De leerlingenraad denkt mee over allerlei zaken op school. De kinderen kunnen hun mening geven
over een nieuwe methode, meedenken over feesten en activiteiten, nadenken over de inrichting van het
schoolplein enzovoorts. Natuurlijk proberen de kinderen daarbij ook de mening van alle anderen kinderen mee te
nemen, hiervoor hebben we bijvoorbeeld ook een ideeënbus op school staan. Marijke de Gier (moeder van
Annique en OV-lid) is ook aanwezig bij de vergaderingen dit schooljaar.
Doel van de leerlingenraad
-De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
-Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering (o.a. overleggen, discussiëren, samenwerken).
-Spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen.
-De leerlingen laten ondervinden wat realistisch is en haalbaar.
-Het actief burgerschap wordt bevorderd .
-De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
Ontruimingsoefening
Iedere maand vindt er een controle plaats van onze brandmeldinstallatie. Ook houden we ongeveer twee keer per
jaar een brandoefening. De laatste keer verliep dit heel soepel. De kinderen waren snel buiten, langs een
alternatieve route vanwege een 'brandje' in de gang. Knap gedaan allemaal!
Kind en Kunst, Kunstencentrum K38
Kind en Kunst Noordenveld wordt geopend op woensdag 16 november om 15.30 uur. Kinderen zijn de kunstenaars. Van
groep 1 t/m 8 werkten de kinderen met kunstenaars uit het cultuurmenu in de school met verschillende technieken en
materialen, steeds met een ander thema. Met deze tentoonstelling vieren we de samenwerking tussen gemeente
Noordenveld, scholen, K&C, cultuurcoach en alle culturele partners. Cultuureducatie Noordenveld (CEN) wil alle
leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal onderwijs binnen de gemeente Noordenveld een rijke kunst- en culturele
basis meegeven.
Groep 5/6 heeft deze week gewerkt met druktechnieken en dit is te zien tijdens de expositie Kind en Kunst.

Koorlessen
Juf Minka heeft nu al een aantal koorlessen gegeven en ook dit schooljaar zijn de kinderen erg enthousiast. We
zullen zeker weer een optreden organiseren. Hierover volgt t.z.t meer informatie.
MR verkiezing
Omdat er geen nieuwe aanmeldingen zijn voor de MR wordt Jidske Oosterkamp automatisch herkozen.
Gefeliciteerd Jidske, fijn dat je, je nog een periode wil inzetten voor de school.

