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NIEUWSBRIEF

Zakelijke ouderavond
Bijna is het zover, de zakelijke ouderavond.
Dit jaar noemen we het anders en is het ook anders.
Het is dit jaar namelijk een interactieve ouderavond!
Wanneer: maandag 14 november om 20.00 uur.
Waar: Op De Flint.
Programmaonderdelen:
´Kletspot´ (het bespreken van stellingen gericht op onderwijs en
opvoeding) onder leiding van Lucy (moeder van Job en Anke).
Tijd om vragen te stellen over het jaarverslag van de MR/OV en het
financiele jaarverslag van de OV.
Brainstorm over het onderwijs op De Flint in een nieuw schoolgebouw
(MFA).
We hopen op een grote opkomst, omdat het erg fijn is dat we elkaar weer
kunnen ontmoeten!

AGENDA:
8 november: audit.
10 november: Lampion-avond.
10 november: OV vergadering.
11 november: Sint-Maarten.
14 november: Zakelijke
ouderavond.
14 november: zwemcircuit
groep 5 t/m 8.
15 november: fietscontrole
groep 5 t/m 8.
17 november: Leerlingenraad.
18 november:
Voorleeswedstrijd groep 7/8.

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. Alle kinderen mogen een liedje
zingen en dan krijgen ze een kleine traktatie. Graag uw kind 9 november een lampionstokje meegeven
naar school zodat we de lampionnen een mooi plekje kunnen geven.

11 november (bericht van het buurtschap)
11 november is het weer tijd voor onze traditionele start van het Sint Maarten lichtjesfeest in Speeltuin
“de Iemkörf”
Net als voorgaande jaren willen we de avond graag feestelijk openen in de Speeltuin.
De Buurtschap zal de Speeltuin weer mooi versieren met lichtjes en we nodigen dan ook alle kinderen van
Nietap-Terheijl en OBS De Flint uit om op vrijdag 11 november om 17.00uur bij de Speeltuin te
verzamelen.
Daar gaan we samen Sint Maarten liedjes zingen en de kinderen ontvangen na afloop een traktatie.
Daarna kunnen de kinderen hun route vervolgen door het gehele dorp om deur na deur de allermooiste
liedjes te zingen en zo een zak vol snoep bij elkaar te zingen!
Aan u als inwoner vragen we dan ook om het bij uw voordeur mooi te maken en sfeervol in te richten. We
zullen het ook zeer op prijs stellen als alle bewoners de Buurtschapsvlag uithangen die vrijdag(avond).
Zo geven we met z’n allen ons dorp een sfeervolle en warme aanblik.
Alvast bedankt namens Basisschool de Flint en Buurtschap Nietap-Terheijl.
Waar: Speeltuin de Iemkörf
Wanneer: Vrijdag 11 november
Aanvang: 17.00uur

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 voor schooljaar 2022-2023. 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. Zoals de naam al duidelijk maakt is
de bijdrage vrijwillig. Wel hopen we dat we zoveel mogelijk betalingen binnenkrijgen zodat we daar de
activiteiten voor de kinderen van kunnen blijven bekostigen.

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

Nieuwe gezichten
Omdat we het belangrijk vinden dat er genoeg mensen kiezen voor werken in het onderwijs zijn wij een
school waar stagiares welkom zijn om te leren. Dit schooljaar hebben we ook weer een aantal stagiares in de
verschillende groepen. Juf Rianne loopt stage in groep 7/8, ze is een bekende van de meeste kinderen omdat
ze vorig jaar stage liep in groep 5/6. In groep 3/4 loop juf Angela stage. Binnenkort komen er nog twee
stagiares. We nemen stagiares aan van verschillende opleidingen, zo volgt juf Rianne de opleiding voor
onderwijsassistent, maar ook Pabo-stagiares krijgen bij ons regelmatig een plekje. Wel kijken we goed naar
hoeveel plekjes we beschikbaar hebben. Verder werken we met vrijwilligers. Onze buurvrouw Hanneke helpt
op dinsdag kinderen met lezen, omdat ze nu op vakantie is neemt oma Greetje dit tijdelijk over. De leerkracht
blijft altijd verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod.
We zullen in de volgende nieuwsbrief een aantal voorstelstukjes plaatsen.

Actie Veilig op de Fiets
In de week van 15 november wordt op onze school de actie ‘Veilig op de Fiets’ gehouden.
Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen beschikken over de juiste
kennis over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook beschikken over een veilige fiets. Stel dat de
remmen het niet goed doen, of een kind kan niet met de voeten bij de grond komen als het ineens moet
stoppen of afstappen? Wat is nu een veilige fiets?
Om de leerlingen veilig te laten fietsen gaan wij in de week van 15 november mee doen aan de VVN actie
‘Veilig op de Fiets’. De kinderen van groepen 5 t/m 8 kunnen op 15 november hun fiets volledig laten
controleren volgens de eisen die VVN aan een veilige fiets stelt. Om iedereen voor te bereiden geven wij de
kinderen vooraf een kopie van de controlepunten mee naar huis, zodat de fiets eerst thuis door papa, mama,
opa, oma of oppas nagekeken kan worden. Na de keuring krijgen de kinderen de controlekaart mee naar huis
zodat eventuele gebreken hersteld kunnen worden.

