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Iedere schooldag beginnen we met een kwartier 

vrij lezen. Alle kinderen lezen dan in een zelf   

gekozen boek. Vrij lezen heeft een positief effect 

op de leesmotivatie en daarmee ook de taal- en 

leerprestaties. Ze scoren in groep acht dan ook 

hoger op de Cito-eindtoets. 

Kinderen die plezier beleven aan lezen, zullen 

ook thuis meer lezen. Wanneer ze een kwartier 

per dag lezen, kunnen ze hun woordenschat uitbreiden met duizend woorden 

per jaar!!!! 

Binnenkort gaat de school los met dBOS (de Bibliotheek Op School). dBOS is 

de vervanger van de bibliobus. Met behulp van subsidies van de stichting 

‘Lezen is leuk’ en van de stichting Kinderpostzegels wordt dit project gefinan-

cierd. Wij zijn één van de eerste drie scholen in Aa en Hunze die daarmee van 

start gaan. 

Ieder jaar krijgen we een wisselcollectie van 200 boeken die met een uitleen-

systeem in school worden geregistreerd. Het boekenbestand wat we hadden 

blijft op school, maar is wel drastisch gesaneerd. Sommige boeken waren ook 

wel enigszins verouderd. We hebben al twee prachtige nieuwe boekenkasten 

gekregen die binnenkort gevuld wordt en ook een boekenbak 

voor de prentenboeken. 

Het wordt een echte mooie schoolbibliotheek. 

Ergens in mei/juni zal de feestelijke opening van de dBOS zijn. 

Voor alle leerlingen is er dan ook nog een verrassing... 



De afgelopen weken hebben we van alles gedaan met energie. 

Drie weken geleden had juf een energie-box mee. Er zat een boek 

met informatie over energie in en er stonden projecten in. 

Wij hebben een windmolen gemaakt. Door er tegen aan te     

blazen, bewoog het molentje en daardoor bewoog het rietje en 

werd het touwtje met kneedgum opgewonden. 

Een ander project was het waterrad maken. Dat werkte net als de 

windmolen, alleen moest er water op het rad vallen. Tot slot 

maakten we nog een draaimolen in het klein, dat ging m.b.v. tand-

wielen. Babette maakte er stoeltjes en poppetjes op. Ze zaten 

vast met riemen. 

Van groep 5 
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Op dinsdagmiddag 17 maart zijn de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de    

tennisbaan in Rolde geweest. Daar hebben ze een soort van proefles ‘tennis’      

gehad om ook met deze tak van sport in aanraking te komen. 

Dinsdag 17 maart gingen we tennissen op de tennisbaan van Rolde. Het was heel leuk. 

We gingen met de auto. Ik (Mirthe) zat in het groepje met Megan, Tessa, Babette en Milou. 

We begonnen met een rondje om de wereld met juf Maran. Dat was best gemakkelijk. Daarna moch-

ten we zelf wat doen, dat was leuk. Toen gingen we een spelletje doen. We moesten om pionnetjes heen, dan door de 

hoepel, dan weer om pionnetjes heen en dan door een hoepel slaan. Hierna was het pauze en kregen we wat te drin-

ken. Bij veld 3 en 4 moesten we over het net slaan met de vorhend (forehand) en de bekend (backhand). Aan het eind 

van de middag kregen we nog een ijsje. 

Groetjes van Mirthe en Lasse 

TENNISSEN 

Op 11 maart was er een gordelcontrole bij school, uitgevoerd door 
Veilig Verkeer Nederland. Nu komen de meeste kinderen uit de 
Broekstreek lopend of op de fiets naar school, dus het aantal auto’s 
was minimaal. Maar toch zaten van de 3 bestuurders, 2 niet in de 
gordel en van 5 van de kinderen, 4 niet in de gordel! Dit, ondanks 
alle lessen die we op school aan verkeersveiligheid en het belang 
van het dragen van autogordels besteden. Bij de her-controle op 25 
maart zaten er van de 11 bestuurders, 9 wel in de gordel, maar he-
laas weer 2 niet. En van de 16 kinderen zaten er 12 wel in de gordel 
en ook weer 4 niet! 
Het belang van het dragen van een autogordel is echt heel groot. 

Misschien toch iets om even bij stil te staan in het belang van uw kind en uw eigen veiligheid. 

GORDEL-LES 
Ze waren er al toen de bel nog niet gegaan was. Ze controleerden of iedereen de gordel wel 

om had. Als ze de gordel niet omhadden, werd dat opgeschreven. 
Na een tijdje kwamen er twee vrouwen binnen lopen. We gingen meten of we nog in een 

zitje moesten. Als je 1.35 m bent, mag je zonder zitje. 
Van Milou en Harmen 



Toen we begonnen met de tuin 

was het in de klas dikke puin. 

Ze hebben licht nodig, maar geen zon. 

Ze zitten niet in een ton. Rucola, kropsla, 

selderij en prei, alles in de klas is van mij. 

De broccoli is krom, lang en groot. 

Het is niet rood. 

We gaan ze nog verpotten op een dag, zodat 

het heel goed groeien mag. 

APRIL 2015  

Pagina 3 

Het inloopspreekuur van de directie in de maand april is op dinsdag 21  
april van half 9 tot 9 uur.  
Heeft u een vraag of zou u graag iets willen bespreken, kom dan gerust langs. 
Zou u van te voren een afspraak willen maken? 

van de OR - MR 

Onze school heeft zaterdag 21 maart meegedaan met de vrij-willigersactie ‘NL Doet’. De teamleden, 

klusjes-opa en OR-MR-leden hebben, samen met veel Rabobankmedewerkers, het schoolplein op-

geknapt. Deze sociale actie werd mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. 

Na de koffie in het Dorpshuis (zij deden ook mee aan NL 

Doet) is er schoongemaakt, geharkt, is de zand-

bak omgespit, zijn de plantenbakken weer 

gevuld en de groentetuintjes staan weer 

klaar. Ook het speelhuisje is weer opge-

ruimd. Tevens zijn er binnen nog enkele 

klussen gedaan. Helaas konden de doelpa-

len, door de regen, niet geverfd worden en 

zitten de blikken betonverf nog dicht. 

Om twaalf uur hebben we met z’n allen 

geluncht in het Dorpshuis en zat de ‘NL 

Doet’-dag er op. 

Pasen 
Vrijdag 3 en maandag 6 april 
zijn we vrij in verband met 

Pasen! 
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Dode hoek project 
Groep 8 - donderdag 12 maart 2015 

We hebben het dode hoek project gehad met 
een vrachtwagenchauffeur. Hij ging ons vertellen 
wat een dode hoek is en waar je moet staan als 
er een vrachtwagen naast of voor je komt te 
staan. Als je van achteren komt, moet je 3 meter 
afstand houden en van voren 2 à 3 meter. Als je 
van zij komt, dan net zolang totdat de chauffeur 
je ziet en als je groot bent, ziet de chauffeur je 
sneller en langer. Ik neem mee dat ik sneller ge-
zien word als je in een dode hoek staat en dat 
het daar heel gevaarlijk is!!!!! 
Ik vond het heel leerzaam en goed dat we dit 
deden. 
Gemaakt door: Tessa Jansen 

De meneer die ons begeleide ging alles uitleggen over 

de dode hoek en dat deed hij door een vrachtwagen 

mee te nemen. We begonnen met kijken wat de dode 

hoek is achter de vrachtwagen. Je moest sowieso 3 

meter achter de vrachtwagen staan, zodat hij je ziet en 

er niet te dicht achter gaan staan, want dat is te ge-

vaarlijk. De meeste nieuwe vrachtwagens hebben 2 

spiegels, dan zien ze je beter als je te dichtbij staat. De 

allernieuwste vrachtwagens hebben spiegeltjes voor de 

vrachtwagen, zodat ze je zien als je er net voor staat.  

Je mocht ook in de vrachtwagen kijken, zodat je ziet 

hoe de chauffeurs de mensen zien. Eerder mocht je een 

rondje meerijden, maar ze zijn een keer aangehouden 

en daarna mocht het niet meer, dat was wel jammer. 

Toen de vrachtwagenchauffeur weg wilde kon dat niet, 

omdat iemand van de gemeente midden op de weg  

stond. De begeleider was de moeder van Megan     

Sikkens. 

Groeten van Marc Boerma 

Er kwam iemand met een vrachtwagen. 
Eerst ging hij ons uitleggen waar de dode 
hoeken waren; achter, naast en voor de 
vrachtwagen. Ook zei hij dat je altijd 3 meter 
of meer afstand moet houden. Als je dat niet 
doet, ben je helaas plat. De man had dat al 
een keer zien gebeuren. Dus mensen: houdt 
altijd achter de vrachtwagen 3 meter afstand! 
Daarna ging hij ons wat uitleggen over de 
spiegels. Elke vrachtwagen heeft aan beide 
kanten een spiegel, dat is verplicht. 
Sommige vrachtwagens hebben 2 spiegels aan 
beide kanten. En heel soms zie je een vracht-
wagen die ook voorop nog een spiegel heeft. 
Het voordeel van 2 spiegels is dat je mensen 
langer kunt zien. Als je ook een voorspiegel 
hebt, dan kun je ook mensen aan de voorkant 
zien. 
Daarna mocht er iemand in de cabine van de 
vrachtauto en de ander mocht lopen. Zo kon 
je zelf ook zien en voelen hoe dat was. Ook 
kon je het verschil in lengte zien. 
Bijvoorbeeld aan de voorkant; Tessa Jansen 
werd veel eerder gezien dan ik, Jeroen 
(Stevens). De moeder van Megan (Sikkens) 
was de begeleidster. 
Dat was het verhaal van Jeroen Stevens 

We hadden het dode hoek project. Er was 

een vrachtwagenchauffeur. De begeleider 

was de moeder van Megan Sikkens. De 

vrachtwagenchauffeur had pionnen bij zich 

en die zette hij bij de dode hoek en de hoek 

waar de chauffeur je ziet, dus dat is niet de 

dode hoek. Hij legde uit dat je heel goed 

moet opletten dat je niet in de dode hoek 

staat. De dode hoek is achter de vrachtwa-

gen en naast de deur van de vrachtwagen. 

Iedereen mocht zelf in de vrachtwagen en 

iemand anders moest lopen. Je kon goed 

zien wat het gevaar was van de dode hoek.  

Het was heel leuk! 

Van Pepijn Smits 
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Op donderdag 26 maart was het feest  

op school. Alle senioren uit de buurt waren 

uit-genodigd en alle opa’s en oma’s om  

gezellig met elkaar pannenkoeken te gaan 

eten. Dit jaar was de Pannenkoekendag ge-

koppeld aan het muziekproject “Windkracht 

6”. De leerlingen van groep 5 en 6 hadden 

4 lessen gevolgd, gericht op fanfare- en 

harmoniemuziek. Tijdens de lessen hebben 

ze kennisgemaakt met verschillende blaas-

instrumenten. Samen met muziekvereniging 

Euterpe uit Rolde hebben ze, voorafgaand 

aan het pannenkoekenfeest, een prachtig 

concert gegeven. Het hele schoolplein was 

gezellig gevuld met buurtbewoners, ouders en kinderen. Zelfs de mussen kwamen ervoor 

uit hun hokje om te luisteren. Na het mini-concert ging iedereen, onder de muzikale klan-

ken van Euterpe, naar het “Flintrestaurant”. 

Meer dan 60 opa’s en oma’s en senioren uit de hele Broek-

streek of daarbuiten kwamen gezellig pannenkoeken eten 

op school. Zes ouders en het Dorpshuis hadden hun keu-

ken ter beschikking gesteld voor dit evenement en de kin-

deren van de bovenbouw hebben daar driftig staan bak-

ken. De andere kinderen toverden de gymzaal om tot een 

restaurant en zorgden voor de bediening. 

In Ierland, Engeland en Australië wordt al eeuwenlang Pannenkoekendag gevierd op de dinsdag voorafgaand 

aan Aswoensdag. Dit was de tijd van de vastenperiode, wat vroeger betekende dat je 40 dagen lang geen eieren, 

melk en vetten mocht eten. En omdat het zonde was om al die ingrediënten weg te gooien, werd daar op die 

dag pannenkoeken van gebakken. 

Iedereen heeft heerlijk gegeten en na afloop gingen de gasten met een goed gevulde buik 

weer naar huis of naar klaverjassen. 

De vele enthousiaste reacties gaven wel aan dat de kleine dorpsschool nog steeds het hart 

van het dorp is. Ondanks alle prognoses voor de toekomst van kleine dorpsscholen, hopen 

we dat dit nog lang zo mag blijven. Wij, het team, ouders en kinderen van De Flint zullen 

hier samen met de hele dorpsgemeenschap hard ons best voor doen! 

met        het Flint  
“Blaozers ensemble” 
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Er waren 14 kandidaten, zij waren ook alle-

maal de beste van hun school. 

Toen de zaal openging werden de voor-

lezers naar de eerste twee rijen geleid. Het 

ging beginnen… 

Het werd gepresenteerd door Oma de Boer 

van theater Ithaka. 

Het was heel grappig. 

De eerste kandidaat werd naar voren geroepen. 

Ik was als vijfde. 

Na mij was er pauze. 

Toen kwamen er weer vijf. 

Daarna ging oma de Boer heel vals zingen om de voorlezers aan het lachten te krijgen. 

De laatste vier kandidaten waren na het zingen aan de beurt. 

Iedereen was heel goed. 

Na de laatste vier kandidaten ging de jury overleggen. 

Toen de jury had overlegd, werden we allemaal het podium opgeroepen. 

Iedereen kreeg een tas. 

Tess Poot uit Grolloo heeft gewonnen. 

Het was heel leuk en een geweldige ervaring! 

Groetjes van de voorleeskampioen van O.B.S. De Flint, Iris Schuiling 

Op zaterdag 7 maart was het zover; de 

voorleeswedstrijd van Aa en Hunze. 

Ik had de schoolrondes overleefd en 

mocht dus door naar de gemeentelijke 

ronde. Ik mocht tien mensen meenemen. 

De mensen die ik meenam waren: 

 Juf Jorien 

 Juf Ineke 

 Juf Christine 

 Albert (opa) 

 Anny (oma) 

 Edwin (papa) 

 Minke (mama) 

 Mirthe (zusje) 

 Mevrouw Wallinga (buurvrouw) 


