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NIEUWSBRIEF

Meesters en juffendag, FEEST!
Morgen vieren we een feestje met de hele school. We
hebben een druk maar ontzettend leuk programma in
elkaar gezet voor alle kinderen van de Flint. In de
ochtend doen we allerlei leuke, spannende en sportieve
activiteiten en in de middag hebben we waterpret.
De kinderen moeten daarom morgen sportieve kleding
met goede schoenen aandoen. Ook graag
slippers/sandalen, zwemkleding en een handdoek
meenemen. Voor eten en drinken zorgen wij samen met
de OV.
We hopen op een geslaagde dag met mooi weer!

AGENDA:
8 juli: laatste
schooldag/meesters en
juffendag, FEEST!
9 juli: 12.00 uur, VAKANTIE!

Afscheid groep 8
Eind groep acht begon om 7:45 Iedereen was er van groep acht op school. De ouders hadden een ‘’kleine’’ speurtocht
gemaakt eerst moesten we naar Lauwersoog. Toen kregen we hele lekkere koekjes en moesten op de boot naar
Schiermonnikoog. We moesten ongeveer 50 minuten varen. Op de boot zaten meerdere wc’s. Daarna gingen we
fietsen huren en fietsen naar het dorp. Toen gingen we naar een snoepwinkeltje T’ Peperhuysje. We mochten
allemaal wat uitzoeken. Daarna gingen we naar een vuurtoren. We stonden er voor 50 SECONDEN maar 50
SECONDEN en toen was Bowie de sleutel van de gehuurde fiets kwijt. Wij fietsen weg toen zei Lars: “Bowie is nog bij
de vuurtoren.” En toen zei meester: ‘’ Hij komt wel” Een kort tijdje later draaide meester om te kijken waar Bowie
bleef. Bowie stond nog bij de vuurtoren opzoek naar zijn sleutel 3 keer raden waar die zat gewoon in zijn jaszak.
Daarna gingen we naar de zee om te zwemmen, nou eigenlijk gingen maar 3 mensen zwemmen Bowie, Esra en Koen.
Daarna gingen we ijsje halen ergens in het dorp. Toen vond Koen een telefoon. Die gingen we inleveren bij de politie.
We waren bij het politie gebouw . Toen kregen we een mevrouw die daar werkte door een soort telefoon aan de lijn
die zei dat we hem bij het centrum moesten inleveren. Toen vroegen we waar die was toen zei de vrouw: ‘’Ik zal voor
uw kijken.” Er was een dodelijke stilte en toen en toen ……………. Hing ze op. Dus we stopten die telefoon in de
brievenbus, en toen liepen we weg. Daarna gingen we terug naar de boot daar leverden we de fiets ook weer in. We
stapten de boot op terug. Toen gingen we spelletjes doen op de terugweg. Toen we op school kwamen hadden de
ouders een barbecue klaargemaakt. Toen gaf meester een speech over iedereen. Daarna gingen we de eindmuscial
kijken. Achteraf gingen we verstoppertje doen in een compleet donkere school doen, iedereen liet elkaar schrikken.
Vervolgens gingen we een film kijken. En daarna slapen rond 2:00. Toen werd iedereen wakker in de ochtend.
Sommigen om 5 uur sommige om 7 uur. Daarna gingen we ontbijten. Tot slot gingen we alles opruimen.
Door Lars

Vrijdag 9 juli
Vrijdag mogen we de musical van groep 7/8 gaan bekijken.
Deze musical is gemaakt door groep 7/8 en meester Mark. Tijdens het afscheidsfeestje van groep 8 hebben
we de musical gezamenlijk kunnen bekijken.

Ook mogen alle kinderen morgen een spelletje meenemen en graag een goede tas voor de laatste spulletjes.
Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij!

Alvast voor in de agenda
Omdat we nu al een tijdje met het gelijke dagen model werken, hebben we weer ruimte voor margedagen. Dit zijn
studiedagen voor het team, de kinderen zijn dan vrij. Hieronder alle vakantie en studiedagen om alvast te noteren. De
andere belangrijke data (koor, uitstapjes, enz.) volgen in de eerste week na de zomervakantie.
Studiedag
13 september, hele dag
Rodermarkt
28 sept
Studiemiddag
11 november, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Herfstvakantie
18 okt- 22okt
Kerstvakantie
27dec - 7 jan
Studiemiddag
20 januari, alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Voorjaarsvakantie 21 feb - 25 feb
Studiedag
1 maart, hele dag
Paasvakantie
15 apr - 18 apr
Meivakantie
25 apr - 6 mei
Bevrijdingsdag
(in meivakantie)
Hemelvaart
26 mei - 27 mei
Pinkstervakantie
6 juni
Zomervakantie
18 juli - 26 aug

Nationaal onderwijsprogramma

Voor het komend schooljaar heeft het team, in overleg met de MR, een plan gemaakt voor de besteding van de zgn. NPO
gelden. Dit budget wordt aan alle scholen beschikbaar gesteld om eventuele, door Corona veroorzaakte achterstanden
aan te pakken. We hebben als team de resultaten van onze kinderen bekeken en op basis van deze gegevens ons plan
opgesteld. Uit de resultaten blijkt dat de meeste kinderen gelukkig weinig, tot geen achterstanden hebben opgelopen. We
hebben met name gekeken naar rekenen, taal/lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Wat opviel uit de analyses is dat een aantal kinderen iets minder scoren op taal/leesgebied. Onze inzet is dan ook voor
een groot deel gericht op taal, spelling en lezen (leestempo en leesplezier) en begrijpend lezen. Volgend schooljaar is juf
Aniek extra vrij geroosterd om hiermee aan de slag te gaan. Zij zal groepen kinderen apart instructie gaan geven, op
sommige momenten zullen de leerjaren ook gesplitst worden om extra instructie te krijgen. Voor het begrijpend en
studerend lezen hebben we een methode vervangen (Blits), die vanaf groep 6 t/m 8 ingezet gaat worden.
Om het leesplezier verder te bevorderen gaan we een extra samenwerking aan met de bibliotheek Roden, zij zullen ons
helpen onze bibliotheek gerichter in te zetten. We hopen dat de kinderen (nog) vaker een boek gaan lezen.
Daarnaast hebben we volgend jaar 3 dagen de beschikking over een klassenassistent. Meester Feliz zal volgend schooljaar
individuele en kleine groepjes kinderen gaan begeleiden. Deze begeleiding zal op diverse leergebieden plaatsvinden.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren gebruiken we de methode Kwink, naar tevredenheid, al. Naast deze
methode zullen we de methode Rots en Water in de groepen gaan inzetten. Juf Yvonne en juf Aniek zijn geschoold in
deze aanpak.
Het team gaat komend schooljaar de cursus “Anders Organiseren” volgen. In deze cursus oriënteren we ons op nieuwe
onderwijsvormen, die passen in onze school.
Zowel over de NPO planning en de teamcursus zal regelmatig verslag worden gedaan in de MR en de nieuwsbrief.
Daarnaast willen we deze thema’s graag bespreken met álle ouders. We denken hierbij aan de algemene ouderavond.

Nijntje beweegdiploma
We zijn erg blij dat we kunnen melden dat we in de kleutergroep komend jaar het programma Nijntje
beweegdiploma mogen aanbieden. De lessen worden bij ons op school op vrijdagochtend om 10.30 uur
in het speellokaal gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide trainer. We starten direct de eerste
week na de zomervakantie.
Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin kinderen wekelijks speelplezier hebben en
tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van plezier
met een flinke dosis gezonde ontwikkeling! In de lessen van het Nijntje Beweegdiploma kunnen peuters
en kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en
schoppen.
Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren kinderen
op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie!
De training is voor peuters en kleuters, daarom zouden wij het erg leuk vinden als de peuters (2 tot 4 jaar)
uit het dorp ook mee komen doen. Aanmelden mag bij de leerkracht of via de mail:
a.walters@obsdeflint.nl. Mocht u kinderen kennen voor wie dit leuk en leerzaam is dan stellen we het op
prijs als u dit doorgeeft.

