
Oktober, 2015 

Nummer 1 

Jaargang 1 

Nieuwsfli(n)ts 

Vanaf heden presenteren wij de 
Nieuwsfli(n)ts, deze bevat de iet-
wat ‘zakelijkere’ mededelingen. De leuke fo-
to’s en ludieke stukjes zullen we tussendoor 
op onze website plaatsen. 

Zakelijke Ouderavond 
Op dinsdag 27 oktober 2015 is de zakelijke ouderavond van De Flint.  
Aanvang: 20.00 uur 
Op de agenda staan o.a. dBOS ( onze schoolbibliotheek ), het jaarverslag OR /
MR, de financiële stukken, roulatie OR / MR leden en verkiezing verkeersou-
der. We zijn op zoek naar een nieuwe verkeersouder.  

Opening Kinderboekenweek/ project vissen 
 
Woensdag 7 oktober begint de Kinderboekenweek. 
Kinderen van de bovenbouw hebben een dansje geoe-
fend voor de andere kinderen; met als thema ‘Raar 
maar Waar’. We hebben het thema Kinderboeken-
week gekoppeld aan het NME project VISSEN. Tot aan 
de herfstvakantie zullen de kinderen regelmatig wer-
ken aan beide thema’s. Het kan zijn dat ze gevraagd 
wordt om iets van huis mee te nemen. Raar maar 
waar…  



Oud papier in de Broekstreek 
Eens in de maand wordt door ouders van de kinderen op De Flint oud pa-
pier gehaald in de Broekstreek. Dankzij de gemeentelijke subsidie is het 
zeer de moeite waard ons hiervoor in te spannen. Bovendien dragen we 
ook nog bij aan een milieuvriendelijke afvalverwerking. De opbrengst wordt 
gebruikt voor de bekostiging van extra activiteiten zoals schoolreizen en de 
jaarafsluiting. Dankzij de oud papier opbrengst kan de ouderbijdrage laag 
blijven. Het oud papier wordt opgehaald met een kraakwagen. Deze rijdt 
een vaste route door de Broekstreek op een zaterdag en start om 9.00 uur. 
Per ophaaldag zijn 2 ouders nodig om te helpen. Dit kost plm. 3 uur. Anita 
Popken (OR) is coördinator oud papier. Daarnaast wordt er 2x per jaar oud 
ijzer ingezameld. Dit wordt ook door de ouders opgehaald. Hiervoor is een 
vaste groep. Hieronder volgt het ophaalschema oud papier voor dit school-
jaar, 
 
19 september Westebring en Hendriks 
17 oktober Klok en Dijkstra  
14 november  Borger en Stoffers 
12 december Galisch en Dennis Brinkman 
9 januari Berghuis en de Roo 
6 februari Strijk en Sikkens 
12 maart Popken en Smits 
9 april Vaarwater en Boer 
14 mei Huisman en Bonder 
11 juni Westebring en Hendriks 
16 juli Klok en Dijkstra  

 
Om 9:00 uur verzamelen bij de fam. Wagter Eldersloo 2 in Eldersloo. 
Bij Techniko staan de containers achter de winkel, hier kun je met de auto 
naar toe rijden. 
Als je niet kunt, graag onderling ruilen. 
 
met vriendelijke groet, 
namens OR/MR  
Edwin Schuiling edwinschuiling1971@gmail.com 
Voorzitter 

mailto:edwinschuiling1971@gmail.com


Hoe gaan we om met dBos (de bibliotheek op school)? 

De kinderen hebben afgelopen maandag 1 boek mee naar huis 

gekregen. Het boek is gescand en mág iedere maandag (alleen 

op maandag!) worden geruild. Onze leesmoeder Stefanie assis-

teert de kinderen hierbij. U en de kinderen kunnen zich hier-

door op 1 boek concentreren in die week door bijv. voor te le-

zen, verhalen na te laten vertellen, of teksten te herhalen. In 

ieder geval lekker lezen! Dit vergroot de woordenschat van alle 

kinderen en stimuleert vooral jongere kinderen om een goede 

zinsbouw te ontwikkelen. 

Iedere week geven we de mogelijkheid aan alle kinderen om 1 

boek te lenen. Het boek graag retour in de meegegeven groene 

plastic tas. (Ieders naam staat er op.) De boeken blijven hier-

door netjes, droog én de tas is herkenbaar voor de kinderen. 

Deze boeken weer retourneren in school en niet in een andere 

bibliotheek.  

Vriendelijk bedankt en veel leesplezier gewenst!  

Schoolschaatsen 

We gaan ook dit schooljaar weer 5x schoolschaatsen! We hebben ons aan-

gemeld hiervoor op onderstaande data:  

26 oktober 2015 en  

2, 9, 16 en 23  november 2015 

Het is de bedoeling dat de kinderen in ieder geval warme 
kleding, een muts, sjaal en handschoenen mee ne- men. Ze 
kunnen zich op school of in de Bonte Wever omkleden.  
U dient zelf voor de (geslepen) schaatsen te zorgen. We vertrekken iedere 
keer om 13 uur van school. Ze blijven deze keren allemaal op school over. 
We zijn tegen 15 uur weer terug bij school. Indien nodig, kan uw kind ter 
plaatse, schaatsen huren. Zodra we een bevestiging hebben ontvangen dat 
we terecht kunnen, volgt er nog een mail waarin gevraagd wordt of u het 
leuk vindt en of u beschikbaar bent om te rijden etc. 



Fietscontrole Groepen 3 t/m 8 
Donderdagochtend 15 oktober is er de jaarlijkse fiets-
controle voor de groepen 3 t/m 8. Zorgt u er voor dat de 
fiets van uw kind in orde is? 

1. Het stuur zit goed vast, er mag geen speling in het balhoofd zitten.   

2. De bel is goed te horen.   

3. De handvaten zitten goed vast.   

4. De handvaten zijn heel.   

5. De versnellingen werken goed.   

6. De remmen werken goed.   

7. De banden hebben voldoende spanning en profiel, vertonen geen scheurtjes en zijn niet uitge-
droogd. 

  

8. Het zadel zit goed vast.   

9. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld. 
Ga op de fiets zitten. Zorg dat het midden van je voet op de trapper leunt. 
Je been moet bijna gestrekt zijn als de trapper beneden is. 
Wanneer je op je zadel zit, moet je net met je voeten bij de grond kunnen komen. 

  

10. De ketting is goed afgesteld, niet te slap, niet te strak.   

11. De bagagedrager zit goed vast.   

12. De fietstassen hangen goed, dus niet tegen het achterwiel.   

13. De snelbinders zijn heel, niet uitgedroogd en niet slap.   

14. De trappers draaien soepel.   

15. De trappers zijn stroef zodat je voeten niet van de trappers glijden.   

16. De bedrading is in orde, er hangt niets los.   

17. Er zit een goedgekeurde rode reflector aan de achterkant van de fiets. 

18. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie. 

19. Er zitten gele reflectoren aan de trappers. 

20. De koplamp werkt. 

21. Het achterlicht werkt en zit op de juiste plek. 

22. De dynamo werkt, ook bij nat weer. 


