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NIEUWSBRIEF

Start schooljaar
Na de zomervakantie heten wij iedereen weer van
harte welkom op onze school. We hopen dat iedereen
lekker uitgerust en vol energie aan het nieuwe
schooljaar is begonnen. Wij hebben er in ieder geval
heel veel zin in!
Alle kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het plein,
om 8.30 uur beginnen de lessen. Groep 1/2 mag direct
naar binnen, de andere kinderen wachten tot de bel
gaat (tenzij het slecht weer is). We lopen op het plein
met de fiets aan de hand.
De kalender voor dit schooljaar is nog in de maak. We
zullen de kalender zo snel mogelijk meegeven. Een
aantal zaken op de kalender is wel onder voorbehoud
vanwege deze onzekere tijd. Helaas hebben we
gehoord dat onze koordirigent een andere baan heeft
gekregen. Daarom kunnen we nog niet laten weten
wanneer de koorlessen zullen plaatsvinden, er wordt
druk gezocht naar een nieuwe dirigent.

AGENDA:
27 augustus: start Nijntje
beweegdiploma groep 1/2
6 september: MR vergadering
13 september: studiedag, alle
kinderen vrij

Praktische zaken
Indeling schooldag
Onze schooldag ziet er als volgt uit:
8.30 uur
Start van de dag
10.15-10.30 uur Fruit eten en buiten spelen
12.00-12.15 uur Eten
12.15-12.45 uur Buiten spelen
14.00 uur
Naar huis
De kinderen mogen langer doen over het eten, ze hoeven zich niet te haasten. Tijdens het eten doen we
een onderwijsactiviteit, de activiteit verschilt per groep. U kunt denken aan een leergesprek, een
instructie, een educatief filmpje o.i.d. In de groepen 1/2 en 3/4 staat een koelkast in/bij de klas, hierin
kan de lunch worden gezet. De 10 uur tussendoortjes mogen in de tas (1/2) en in het krat (3/4). De
groepen 5 t/m 8 mogen de lunch in de koelkast in de hal zetten, de 10 uurtjes mogen in de tas blijven.
Thema’s sociaal emotionele vorming
Zoals u weet besteden we regelmatig aandacht aan sociaal-emotionele vorming. In alle groepen wordt
deze eerste periode gesproken over de schoolregels. Er worden gezamenlijk groepsregels opgesteld,
deze worden zichtbaar in de klas opgehangen. De eerste weken worden ook wel de gouden weken
genoemd. Tijdens de eerste periode van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvormende
activiteiten en de interactie tussen leerlingen en leerkracht. Dit om een fijne sfeer in de groep te
bevorderen en een goed pedagogisch klimaat te creëren.
Gymrooster
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van Gertrude de Boer. Groep 7/8 gymt in Roden en gaat op de fiets
en op vrijdag geeft meester Mark zelf les. De andere groepen gymmen in Roderwolde en gaan met de
bus.
Maandag en woensdag: groep 5/6 10.15-11.00 uur, groep 3/4 11.00-11.45 uur
Woensdag: Groep 7/8 13.15-14.00 uur (de kinderen komen daarom iets later thuis.) Vrijdag: Groep 7/8
10.00-10.45 uur.
Hoofdluis controle
Vanwege het Corona virus gaat de hoofdluiscontrole eerst niet door. We willen u daarom vragen om
thuis regelmatig te controleren op hoofdluis, mocht u hoofdluis constateren dan worden wij graag op de
hoogte gesteld. Het advies bij hoofdluis is kammen met een speciale luizenkam.

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!

Vrije dagen/ vakantie
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. Dik gedrukt staan de dagen die nog niet eerder in de nieuwsbrief hebben gestaan.
Studiedag
13 september, hele dag
Rodermarkt
28 sept, hele dag
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
Onderwijsdag
14 april, hele dag
Paasvakantie
15 apr - 18 apr
Meivakantie
25 apr - 6 mei
Bevrijdingsdag
(in meivakantie)
Studiemiddag
17 mei, alle kinderen om 12 uur vrij
Hemelvaart
26 mei - 27 mei
Pinkstervakantie
6 juni
Zomervakantie
18 juli - 26 aug

Parro
Goede communicatie met ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom gebruiken we ook dit schooljaar weer Parro.
Het is prettig als beide ouders zich aanmelden zodat we Parro optimaal kunnen gebruiken. Via de app zullen wij:
- Foto’s en bijzondere groepsmomenten delen.
- Ouders snel en veilig bereiken door één-op-één berichten te sturen of d.m.v. een mededeling aan de groep.
- Op een snelle manier vervoer regelen voor excursies, voorstellingen en/of andere activiteiten
- Contactmomenten met ouders flexibel inplannen.
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld en voldoet aan de laatste privacyregels. Meer
informatie over Parro: https://www.parnassys.nl/producten

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. Aanmelden
kan nog steeds, we hebben nog een paar plekjes over.

Nog meer nieuwe gezichten
Voor de vakantie heeft in de nieuwsbrief gestaan dat we extra ondersteuning kunnen bieden van de NPO gelden
om de corona onderwijsachterstanden in te halen. Meester Feliz blijft daarom twee dagen bij ons op school
werken (maandag en dinsdag). Op vrijdag komt er een andere onderwijsassistent, Roelie. Aankomende vrijdag
komt ze kennismaken en ze zal zich binnenkort voorstellen in de nieuwsbrief. In groep 5/6 komt er vanaf
volgende week een onderwijsassistent stagiaire, Rianne, op donderdag en vrijdag (hele schooljaar) Ook zij zal
zichzelf binnenkort voorstellen in de nieuwsbrief.

