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NIEUWSBRIEF

Planning komende periode
Iedereen is weer uitgerust begonnen op school aan een nieuw
jaar op De Flint, we hebben er weer zin in!
Gelukkig hebben we telkens weinig corona-besmettingen en
afwezigheid op school, dat hopen we natuurlijk zo te houden.
De corona-regels blijven de komende tijd helaas nog wel
gelden.
De periode tot aan de voorjaarsvakantie is erg kort, maar 6
weken. Ook hebben we voor de kerstvakantie een week
gemist vanwege de schoolsluiting.
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen voldoende
tijd hebben voor het maken van de Cito- toetsen, hebben we
besloten de oudergesprekken te verplaatsen. De week voor de
voorjaarsvakantie gaat meester Mark al wel de
adviesgesprekken voor de ouders en kinderen van groep 8
plannen.
De rapporten worden de dag voor de voorjaarsvakantie
meegegeven zodat we de ontwikkeling van de kinderen in de
week na de voorjaarsvakantie kunnen bespreken in het
oudergesprek.

AGENDA:
17 januari: MR vergadering.
17 januari: start Cito-toetsen.
20 januari: studiemiddag, alle
kinderen om 12.00 uur vrij.
3 februari: OV vergadering.
18 februari: rapport mee
14 t/m 18 februari:
adviesgesprekken groep 8
21 t/m 25 februari:
voorjaarsvakantie.
28 februari t/m 4 maart:
oudergesprekken.

Ventilatie De Flint
Op de Flint voldoen we aan de wettelijke ventilatienormen voor een gezond binnenklimaat.
Om genoeg te ventileren staan de ramen in de klassen regelmatig open. Het kan daarom soms
fris zijn in de klas. Het is dan ook aan te raden voor de kinderen om een extra laagje aan te
doen naar school of een vestje mee te nemen.
Traject nieuwe directeur De Flint
Zoals eerder bekend werd gaat Erik eind van dit schooljaar met pensioen. Daarom komt er een
vacature binnen OPON vrij voor de directeur op de Flint en op het Palet. Dinsdag avond
hebben we met de MR, OPON en de MR van het Palet een gesprek gehad over de invulling
van deze vacatures.
Gezamenlijk hebben we besloten dat het ieders voorkeur heeft om op zoek te gaan naar 2
directieleden. Voor beide scholen een eigen directeur dus. Daarnaast is een begin gemaakt met
het opstellen van een functieprofiel en het uitzetten van het tijdpad voor deze procedure. Het
gaat in eerste instantie om een interne vacature.
Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar mrdeflint@hotmail.nl
MR De Flint
Voorleesontbijt
Woensdag 26 januari doen we weer mee aan het jaarlijkse voorleesontbijt. Alle kinderen
mogen deze dag in pyjama naar school komen (een extra laagje eronder is aan te raden, we
gaan namelijk wel buiten spelen). In de klas zullen we gezellig ontbijten en daarbij een leuk
verhaal voorlezen.

Nieuwe rekenspelletjes
bovenbouw
We hebben in de klas
superleuke rekenspellen
gekregen. Ik noem er een
paar: Tetteret, om de
scheet, hartenbreker en
bij de ratten af. Tetteret is
eigenlijk kwartet maar dan
met verhoudingen,
breuken, kommagetallen
en meer! We hebben het
in groepjes gespeeld en
we gebruiken het bij
rekenen. In totaal zijn er
17 spellen om te spelen
Thirza

