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NIEUWSBRIEF

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Worden wat je wil. We
openen de Kinderboekenweek woensdag 6 oktober met een heuse
puzzeltocht. Dit doen we met de hele school en aan het einde verdienen
alle groepen een leuke verrassing.
Tijdens de Kinderboekenweek geven we lessen binnen het thema en doen
we aan boekpromotie. Ook lezen de verschillende leerkrachten iedere dag
voor uit een boek dat te maken heeft met het thema. Dit doen we met alle
groepen gezamenlijk in de hal tijdens de start van de dag.
Donderdag 14 oktober houden we onze jaarlijkse voorleeswedstrijd, we
hebben al erg veel zin om de kinderen uit groep 7/8, die zich hebben
opgegeven, te horen voorlezen.
We sluiten de week af op 15 oktober. Deze dag organiseren we van half
twee tot ongeveer twee uur een boekenmarkt. Alle kinderen mogen
boeken van huis meenemen om te verkopen. Ook de ouders zijn welkom.
Alle boeken kosten 50 cent per stuk. De kinderen nemen deze ochtend
zelf boeken mee, een kleedje en een portemonneetje met losse munten
van 50 cent. Het meenemen van boeken en geld is natuurlijk niet
verplicht. We maken groepjes, zodat oudere kinderen de jongere kinderen
kunnen helpen. De kinderen mogen tijdens de boekenmarkt dus zelf
boeken kopen, maar ook verkopen. Groep 7/8 heeft ook nog een kraampje
met boeken, die verkocht worden voor de klas.
We hebben er al erg veel zin in!

AGENDA:
6-15 oktober:
Kinderboekenweek
16-24 oktober: herfstvakantie
3 november: OV vergadering
11 november: Studiemiddag,
alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Nieuwe website
Wellicht heeft u al gelezen in Parro dat we een nieuwe website hebben. We zouden het leuk vinden als u
binnenkort een kijkje neemt op www.obs-deflint.nl. De oude website konden we helaas niet meer gebruiken
vanwege de stopzetting van ons abonnement bij xs4all. Bennie Oosting (vader van Mandy en Laura) heeft daar
voor ons veel tijd en energie in gestoken. We willen hem daarvoor dan ook hartelijk bedanken!
Gr 3/4 stagiaire
Hoi allemaal, ik loop sinds kort stage op de Flint en ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Eline Dijk, 23 jaar en
woonachtig in Groningen. Ik doe de pabo aan de Hanzehogeschool en zal tot eind januari 2022 elke maandag en
dinsdag te vinden zijn in groep 3/4. Van oorsprong kom ik uit de buurt, dus vind ik het extra leuk dat ik hier nu
ook stage mag lopen! Ik kijk uit naar een leerzaam en gezellig halfjaar met de leerlingen en collega's!
Schoolfruit
Goed nieuws: onze school mag weer meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022!
Onze school krijgt 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd. De eerste
levering is in de week van 15 november. Meer informatie volgt.

Koor
Eerder heeft u al kunnen lezen dat het schoolkoor waarschijnlijk zal plaatsvinden onder schooltijd. Dat is nu
definitief. We gaan 20 weken lang, iedere week oefenen in de verschillende groepen om een gezamenlijk
optreden voor te bereiden. Juf Minka is bereid gevonden om het koor te dirigeren, ze geeft nu ook al
muzieklessen aan groep 3/4. Ze zal op donderdag na de les, de verschillende groepen in de school langsgaan om
ongeveer 15 minuten te oefenen met zingen. Uiteindelijk werken we toe naar een optreden waarvoor we alle
ouders uitnodigen.
MR verkiezing
In de bijlage vindt u een brief over de MR verkiezing. Greta Hummel is gestopt als MR-lid en ook de termijn van
Floor Cnossen is afgelopen. Floor stelt zichzelf herkiesbaar, in de brief staat meer informatie.

Even Voorstellen…
Mijn naam is Jolanda van Vught, sinds 22 september ben ik op de
woensdag werkzaam als onderwijsassistent op de Flint. Ik ben 36 jaar
en woon in Lutjegast met mijn man en 2 kinderen. Ik heb de nodige
onderwijservaring, ook als groepsleerkracht, maar heb er bewust
voor gekozen om dit jaar als onderwijsassistent werkzaam te zijn.
Voor nu is dit beter te combineren met het gezin thuis en het eigen
bedrijf van mijn man. Ik zal de komende tijd verschillende kinderen
begeleiden van groep 3 t/m 8. Afgelopen woensdag was de tweede
keer, ik voelde me erg welkom en heb al fijn gewerkt met een aantal
kinderen.

Leerlingondersteuning
Vanwege de NPO gelden (Nationaal onderwijs programma om achterstanden ontstaan door corona in te halen) hebben we
dit schooljaar veel ruimte voor extra ondersteuning. We hebben op dit moment drie onderwijsassistenten bij ons op school
werken, dit zijn Feliz Goos (maandag en dinsdag), Roelie Douwes (vrijdag) en Jolanda van Vught (woensdag). Jolanda neemt
tijdelijk de taken over van Aniek, vanwege de afwezigheid van Erik.
Het werk dat de onderwijsassistenten doen is heel divers maar vooral gericht op individuele leerlingen en kleine groepjes
leerlingen. Feliz, Roelie en Jolanda zijn in staat om op adequate wijze leerlingen te begeleiden, zodat de activiteiten
waarmee de leerlingen bezig zijn optimaal verlopen. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die structureel baat hebben bij extra oefening met lezen of rekenen. Maar het
kunnen ook groepjes leerlingen zijn die extra oefenen met een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld de tafels. Soms kan het zo
zijn dat we voor een bepaalde les de hele groep splitsen waardoor we meer instructietijd creëren. Natuurlijk wordt er ook
ondersteuning geboden aan de leerlingen die meer aankunnen.
Op deze manier kan de leerkracht heel goed plannen wie welke zorg in en buiten de klas krijgt aangeboden. Het plannen
doen we in een weekplanning naar aanleiding van onze groepsplannen, waarin we alle gegevens van de leerlingen
meenemen om voor de kernvakken ons aanbod te beschrijven.
Mocht u hierover meer willen weten dan kunt u dit tijdens de oudergesprekken aangeven.

