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Even voorstellen

AGENDA:
Afgelopen dinsdag heeft Han Sijbring u op de hoogte gebracht over
de afwezigheid van Erik Beumer de aankomende periode in verband
met een verstoorde balans in zijn persoonlijk functioneren. Ook
heeft Han aangeven dat Aniek Sijsling-Walters als eerste
aanspreekpunt zal fungeren en dat ik haar hierbij ga ondersteunen.
U vraagt zich vast af wie is Han Kemker. Han Kemker is sinds het
schooljaar 2000 werkzaam bij OPON, eerst als leerkracht op de
voormalige Meester de Vries school te Nieuw- Roden, later als
directeur van de Lindehof in Een en sinds 2014 als directeur van obs
De Hekakker in Norg. Daarnaast heb ik binnen OPON zitting in de
werkgroep kwaliteit en ben ik voorzitter van de werkgroep Hoog- en
Meerbegaafdheid.
In overleg met Aniek en het team heb ik afgesproken elke
donderdag van 11.00 uur tot en met 14.30 uur aanwezig te zijn op
de Flint. Mocht u een vraag hebben over de school, schroom dan
niet om mij te bellen of een afspraak met mij te maken. In de week
van de oudergesprekken zal ik 's avonds ook aanwezig zijn op de
Flint.
Met vriendelijke groet,
Han Kemker

21 september: OV vergadering
28 september: Rodermarkt,
vrije dag.
4 oktober: Oudergesprekken.
6 oktober: Start
Kinderboekenweek
16-24 oktober: herfstvakantie

Even voorstellen: Rianne
Hallo, mijn naam is Rianne en dit jaar loop ik stage op o.b.s. de Flint. Ik loop het hele schooljaar op
donderdag en vrijdag stage in groep 5/6. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent. Ik
heb veel zin in dit schooljaar.
Even voorstellen: Roelie Douwes
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij graag voorstellen als de onderwijsassistente op de vrijdag. Het kan zijn dat jullie via uw
kind al iets over mij gehoord hebben. Ik ben Roelie Douwes, 56 jaar, getrouwd en moeder van twee
pubers en woon in Roden. Na de zomervakantie ben ik op de Flint begonnen en zal in meerdere groepn
inzetbaar zijn. Samen met het team en jullie kinderen hoop ik er een leuk en leerzaam schooljaar van te
maken.
Kunst&Cultuur
Wij doen als school mee met het cultuurmenu van CEN, hierdoor bieden we kinderen een zeer
gevarieerd kunst en cultuur aanbod. Hieronder kunt u hierover meer lezen, overgenomen van de website
van CEN.
CEN stelt zich ten doel om alle leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs binnen de
gemeente Noordenveld structureel een kwalitatief sterk en gevarieerd Cultuurmenu te bieden en het
cultuuronderwijs op alle scholen op een goed niveau te krijgen en te houden.
Kennis over en affiniteit met kunst en cultuur dragen bij aan een optimale ontplooiing van leerlingen.
Ontwikkeling op dit terrein behoort, evenals rekenen, taal, zaakvakken en talentontwikkeling, tot de
basisbagage waar kinderen mee van school horen te komen. De vakgebieden staan overigens niet op
zich, de resultaten kunnen juist worden vergroot door de verschillende vakgebieden met elkaar te
verbinden.
Het Kunst- en Cultuurmenu is zodanig georganiseerd dat kinderen op een (inter)actieve manier acht jaar
lang kennismaken met verschillende kunst- en cultuurvormen. Daarbij ligt de nadruk op DOEN.
Dit betekent dat hiermee alle kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar in de Gemeente
Noordenveld, via de basisscholen worden bediend.
De lessen en activiteiten in de klas, de voorstellingen en rondleidingen worden verzorgd door
vakdocenten, professionele kunstenaars en culturele instellingen. Het cultuurmenu Noordenveld maakt
daarbij zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke en/of provinciale
cultuuraanbieders. Daarnaast is er nadrukkelijk oog voor het cultureel erfgoed van de gemeente
Noordenveld.
De werkgroep CEN is samengesteld op initiatief van een aantal schooldirecteuren uit het basisonderwijs
van de gemeente Noordenveld. Een belangrijk fundament onder de organisatie wordt gevormd door de
financiële en inhoudelijke ondersteuning van de gemeente Noordenveld en K&C Drenthe.

Even voorstellen
Even voorstellen, mijn naam is Mariska Wolters. Ik ben 20 jaar en kom uit Roden. Mijn hobby’s zijn lezen,
schaatsen en wandelen. Verder houd ik erg van gezelligheid en werk ik op zaterdag bij de Poiesz in
Zevenhuizen. Ik doe de PABO op NHL Stenden in Groningen. Op dit moment zit ik in mijn laatste studiejaar.
Deze opleiding bevalt me erg goed. Mijn eindstage mag ik doen op De Flint. Vanaf 1 april zal ik iedere
maandag, dinsdag en woensdag stage gaan lopen in groep 5/6. Dit lijkt me een erg leuke stagegroep. Iedere
woensdag zal ik tot de herfstvakantie aanwezig zijn in deze groep om alvast kennis te maken met de kinderen.
Ik heb erg veel zin om te beginnen met mijn stage!

Oudergesprekken en een kijkje in de ´keuken´
Maandag 4 oktober nodigen we u uit voor de kennismakingsgesprekken. Omdat we ouders al best lang
(vanwege corona) niet fysiek hebben gesproken, nodigen we alle ouders uit. Voor de ouders van groep 8
zijn de gesprekken op aanvraag omdat meester Mark de meeste ouders kort geleden nog heeft
gesproken. We zullen via Parro tijdvakken open zetten. Mocht u echt niet kunnen deze dag, dan horen
we dat graag en dan maken we een andere afspraak. In de week voorafgaand aan de oudergesprekken,
zetten we in Parro ook een aantal tijdvakken waarin u een kijkje kan komen nemen in de klas van uw
zoon/dochter. Op die manier willen we laten zien hoe het er aan toe gaat in de klas en kunt u de sfeer
proeven. Wie weet heeft u naar aanleiding van dat bezoek vragen en die kunt u dan stellen tijdens het
oudergesprek. Gelukkig mogen ouders de school weer in komen. Zodra de afstandsregel wordt
losgelaten, zullen we bekijken of we ouders ook tijdens de brengmomenten weer de school in laten.
Enquête
Vorig schooljaar hebben we een oudertevredenheidsenquête afgenomen onder de ouders. We zijn erg
blij dat ouders/verzorgers de moeite hebben genomen deze in te vullen. De uitkomsten zijn heel
wisselend maar overwegend positief, natuurlijk komen er ook ontwikkelpunten uit naar voren. In de MR
hebben we dit kort besproken en de volgende keer besteden we hieraan meer aandacht. We willen
onder andere naar aanleiding van de enquête verbeterpunten opstellen voor de Flint.
Scholing
Zoals u eerder heeft kunnen lezen volgen we dit schooljaar met het hele team de cursus 'Anders
organiseren'. Tijdens deze cursus zullen we gaan onderzoeken op welke manier we in de toekomst willen
lesgeven. Ook omdat we in de toekomst te maken krijgen met een nieuw schoolgebouw. We zijn op
school allemaal wel enthousiast over thematisch onderwijs, maar ook bijvoorbeeld het gebruiken van
onze prachtige omgeving is iets wat we graag structureel zouden willen toepassen. Op welke manier
gaan wij ons onderwijs de komende jaren vormgeven? Wat is de toekomst? Waar liggen onze ambities?
Allemaal vragen waarop we tijdens de cursus een antwoord gaan zoeken. De eerste bijeenkomst is al
geweest en we zijn allemaal erg enthousiast gemaakt, om te kijken welke manier van onderwijs geven
past bij onze school en onze visie. De kwaliteit van ons onderwijs staat hierbij natuurlijk voorop.
Verder ontwikkelen we ons binnen het team natuurlijk ook. Juf Hanneke, Jolanda en Aniek en meester
Mark hebben weer de herhalingscursus BHV met succes afgerond. Juf Aniek volgt dit schooljaar de
opleiding 'schoolleider basisbekwaam'. En als team volgen we een (korte) scholing over hoe we cultuur en
muziekeducatie kunnen integreren binnen ons onderwijs.

Pact Noordenveld
Samen voor gelijke kansen Iedereen in de gemeente Noordenveld zou gelijke kansen moeten hebben. Dat is echter
niet altijd vanzelfsprekend. Mensen of gezinnen die bijvoorbeeld niet of nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen
knopen, missen vaak de aansluiting bij activiteiten. Zo kan het gebeuren dat kinderen geen lid kunnen worden van een
sportclub, de nodige schoolspullen niet kunnen kopen of geen gebruik kunnen maken van begeleiding die zij
misschien wel nodig hebben. Niemand mag de dupe worden van armoede De gemeente Noordenveld maakt zich
samen met Humanitas, Stichting Leergeld, de Kledingbank, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Welzijn in
Noordenveld en Petje Af hard voor gelijke kansen. Samen vormen deze organisaties het Pact Noordenveld. Omdat
niemand daar de dupe van mag worden. Volwassenen niet, maar ook zeker kinderen niet. Daarom bieden deze
organisaties verschillende vormen van hulp en steun aan iedereen die dat nodig heeft. Kunt u wel wat hulp gebruiken?
Bent u benieuwd naar hoe de organisaties in het Pact Noordenveld u kunnen helpen en ondersteunen? Neem dan
contact op met één van de genoemde organisaties, of neem vrijblijvend contact op met één van de
Noordenveldwerkers van de gemeente Noordenveld. Zij helpen u graag verder. Telefoonnummer: 050 – 502 72 23 Email: vraag@noordenveldwerker.nl

Parro
De meeste ouders hebben zich weer aangemeld bij Parro, fijn! Mocht u nog problemen ondervinden laat
het dan even weten, we kunnen dan hulp bieden. Zou u in Parro weer uw privacyvoorkeuren willen
aangeven? Op die manier weten we of we bijvoorbeeld een foto van uw kind mogen delen in Parro
(besloten deel website). Mocht er niks veranderen dan is het toch belangrijk dat u nogmaals de stappen
doorloopt. Voor ieder kind moet dit apart ingevuld worden.
• Ga naar het vierde blad: instellingen (de drie stipjes onderin).
• Tik op Privacy-voorkeuren.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het erachter
Mocht u het formulier opvangadressen nog niet hebben meegegeven wilt u dat dan z.s.m alsnog doen?
Schoolfruit

We hebben ons ook voor dit schooljaar weer aangemeld om mee te doen met schoolfruit. Binnenkort
horen we of we weer mee mogen doen.Bij ons op school stimuleren we het eten van een gezond tien
uurtje en een gezonde lunch. Zou u daar ook rekening mee willen houden bij het meegeven van
tussendoortjes?

Schoolkoor
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, konden we nog niet starten met ons schoolkoor omdat er geen
dirigent beschikbaar is. Helaas is er nog geen dirigent gevonden voor na schooltijd, we denken daarom na
over een andere oplossing. Waarschijnlijk gaan we met alle kinderen toewerken naar een zangoptreden
en dit doen we dan onder schooltijd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

