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NIEUWSBRIEF

Vrijwillige ouderbijdrage

AGENDA:
Reminder:
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 het voorleesontbijt,
het Sinterklaas-, kerst- en zomerfeest. Uw bijdrage
ontvangen wij graag vóór 1 december 2021. 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.
http://ovbetaalverzoek.inleek.nl/

22 november: MR vergadering
3 december: Sinterklaasviering.
Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur
vrij.
23 december: Kerstviering
24 december: 12.00 uur, alle
kinderen vrij, start
kerstvakantie.

Organisatorisch
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gehoord is het heel erg moeilijk om invallers te vinden. Op dit moment is
meester Mark afwezig vanwege buikgriep en ook hiervoor hebben we geen invaller kunnen vinden. We
hebben het nu twee dagen kunnen oplossen maar morgen lukt dat helaas niet meer. Groep 7/8 werkt
daarom morgen thuis. We hopen dat dit niet vaker voorkomt maar we verwachten helaas dat het wel het
geval is.
Mochten we in de toekomst geen invaller kunnen vinden, dan proberen we het altijd eerst intern op te
lossen. We kunnen groepen samenvoegen of een stagiaire een groep laten begeleiden. Dit zijn natuurlijk
noodoplossingen. Het kan dan ook voorkomen dat een groep naar huis moet en daar aan het werk gaat. We
bekijken per geval hoe we dit eerlijk kunnen verdelen. We nemen dan ook de mogelijkheid tot thuiswerken
mee in de overweging, dit is in de hogere groepen sneller en makkelijker te realiseren. We zullen altijd per
geval bekijken wat op dat moment de beste keuze is.
De eerste dag bieden we altijd opvang aan en mocht een groep daarna thuis moeten werken dan
communiceren we dit tijdig.
Verder houden we ook nog rekening met coronabesmettingen. Het zou kunnen voorkomen dat een klas in
quarantaine moet of dat we weer moeten schakelen naar online onderwijs. We zijn al begonnen met de
voorbereidingen. Alle kinderen krijgen volgende week een aantal kopieerbladen mee om thuis in ieder geval
een eerste dag aan het werk te kunnen in geval nood. We zullen daarna zo snel mogelijk weer online les
gaan geven.
Zie voor meer informatie de brief van Han Sijbring in de bijlage.

Schoolfruit
Zoals u weet zijn de leveringen van het schoolfruit weer gestart. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag
krijgen alle kinderen fruit of groente op school. Op maandag zetten we in Parro wat het aanbod is. Mocht
uw kind iets niet lusten dan graag zelf groente of fruit meegeven.

De buurvrouw komt lezen
Mijn naam is Hanneke Mulder en sinds een paar weken werk ik dinsdagochtend als vrijwilliger op de Flint.
Al meer dan 30 jaar wonen mijn man, Edwin, en ik in het vroegere schoolmeestershuis naast de Flint. Onze
kinderen Mark en Marjolein zijn inmiddels het huis uit, maar hebben ook op de Flint gezeten.
Ruim een jaar geleden ben ik met pensioen gegaan en dat biedt ruimte om allerlei dingen te doen die ik
leuk vind. Na mijn studie Nederlands heb ik jarenlang lesgegeven in het volwassenen onderwijs en de
laatste jaren was ik communicatie adviseur bij Noorderpoort.
Dat ik nu als vrijwilliger ook weer voor het onderwijs kies is niet toevallig. Ik houd ervan om kennis over te
dragen en dat ik dat nu mag doen aan kinderen vind ik extra leuk. Heerlijk die spontane reacties, daar krijg
ik echt energie van!
Ik heb op dinsdag twee leesgroepjes, het eerste met kinderen uit groep 4 en daarna met leerlingen uit
groep 6. Tot slot doe ik nog wat leerzame spelletjes met een paar kleuters uit groep 2.
MR/OV jaarverslag
Volgende week mailen we u het jaarverslag van de MR en van de OV. Mocht u vragen hebben dan kunt u
de vragen mailen naar a.walters@obsdeflint.nl, we zullen de vragen dan zo snel mogelijk beantwoorden.
Sinterklaas viering
De kinderen van de Flint kijken erg uit naar de komst van Sinterklaas, we kijken iedere dag naar het
Sinterklaasjournaal en we werken (vooral in de onderbouw) ook over Sinterklaas. Op vrijdag 3 december
komt de Sint rond 8.40 uur aan op de Flint. Helaas mogen ouders niet wachten op het plein om de
aankomst te zien (vanwege de coronamaatregelen), wel zullen we van deze dag veel foto's maken. Wellicht
kunt u een glimp opvangen van de Sint terwijl hij aankomt met zijn paardje Ozosnel, via het fietspad naast
de school (dit is nog een verrassing voor de kinderen).
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken alle kinderen een surprise, we hebben al lootjes getrokken. Het is
de bedoeling dat de kinderen een cadeautje kopen van 5 euro, een surprise maken en een gedicht. De
surprises kunnen donderdagmiddag of vrijdagochtend in de klas worden gebracht.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 3 december om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 spelen in
de middag een paar potjes pepernotenbingo. We maken er een leuke dag van!

