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Citytrip 

Op donderdag 24 maart gaat de bovenbouw op hun traditionele 

citytrip naar Amsterdam. We worden om 9.45 uur al bij het Anne 

Frankhuis verwacht dus dat betekent dat we de trein van 7.00 uur 

nemen!  's Middags bezoeken we NEMO en aan het eind van de 

middag gaan we weer richting Assen. De ouders van de boven-

bouw leerlingen ontvangen binnenkort een mail met de details. 

Schoolreis 6, 7, 8 

De bovenbouw gaat dit jaar kamperen op het Uteringskamp in Elp. 

Meester Savio en Juf Leonoor hebben een mooi veldje (niet in een kuil 

deze keer) uitgezocht.  De schoolreis is van 28 t/m 30 juni. 

Schoolzwemmen 

De schoolzwemlessen zijn dit jaar aan het eind van het school-
jaar. We wachten tot juf Nelleke weer terug is van haar zwanger-
schapsverlof en hebben een aanvraag ingediend bij de Bonte We-
ver voor de laatste vijf maandagmiddagen van het jaar. 



Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl in de gaten. Hier 
staan altijd belangrijke data van activiteiten op school vermeld.  

Tussenschoolse Opvang SKR 

De SKR coördineert de tussenschoolse opvang voor 3 basisscholen in de Gemeente 
Aa en Hunze. Dit doet zij in Rolde, Ekehaar en Anloo. 

Zij zorgen voor een gezellige, leuke pauze. Overblijven is vrije tijd van de kinderen en 
we maken er met elkaar een fijn uurtje van. Als kinderen dat willen mogen ze ook hun eigen leesboek of spelletje van 
thuis meenemen.  

Eerst gaan de kinderen even buiten spelen. Samen gebruiken ze de lunch en daarna kunnen de kinderen hun energie 
kwijt door lekker buiten of (bij regenachtig weer) binnen te spelen om zich weer op te laden voor de middag. Tussen-
schoolse opvang is een welkome onderbreking van de schooldag! 

Heeft u wekelijks TSO nodig dan kunt zich op de website inschrijven via www.kinderopvangrolde.nl U wordt dan door-
gelinkt naar Flexkids. Als u zo nu en dan gebruik wilt maken van de TSO dan kunt u een strippenkaart kopen. U hoeft 
zich dan niet in te schrijven, maar zij stellen het wel zeer op prijs als u van te voren even belt. Tel: 0592-242576 

Regelmatig heeft de school overleg met SKR en de overblijfkrachten. Hierin wordt de gang van zaken doorgenomen en 
waar nodig aangepast.  

Oud Papier 

12 maart: Popken en Smits  

9 april: Vaarwater en Boer  

22 april 2016 – driedubbel feest!!! 

Op deze dag vieren wij dat ons schoolgebouw 125 

jaar bestaat, de Koningsspelen én onze verjaardagen! 

We koppelen deze feesten aan het thema Ot en Sien. 

We zouden het leuk vinden dat (indien mogelijk) de 

kinderen in oude klederdracht komen. Alle kinderen 

(groep 1 t/m 8)  blijven over op school. Wij verzorgen 

de lunch. We verklappen nog niet wat we nog meer 

gaan doen. Maar het lijkt een schitterende dag te worden. Het team is alvast enthousiast. Om 14.00 

uur zwaaien we iedereen uit en begint de meivakantie . 

http://www.basisschooldeflint.nl/
http://www.kinderopvangrolde.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj36vm3yP7KAhWCd5oKHR11CpMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.countrycamperverhuur.nl%2Fcamper-huren-roden%2F&psig=AFQjCNEuhjpQuVyD5XfoR_kZjXmNN53_Ow&ust=1455790482657831


DeFlintdoet vrijdagochtend 13 mei  

 

OBS De Flint laat met DeFlintdoet zien hoe belangrijk 

actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast 

draagt DeFlintdoet bij aan een goed imago van het vrij-

willigerswerk. Ook laat DeFlintdoet zien hoe leuk vrijwilli-

gerswerk kan zijn. 

 

De leerkrachten van OBS De Flint onderstrepen het be-

lang van vrijwilligerswerk én vrijwilligers. We roepen ou-

ders en anderen (die onze basisschool een warm hart 

toedragen) op om voor (een deel van) deze dag de han-

den uit de mouwen te steken. In de hal van de school 

hangt een intekenlijst. Graag zo spoedig mogelijk 

aanmelden. Het betreft klussen zoals het plein verven,  

zand verversen, kasten schoonmaken etc. 
Mocht u zin en tijd hebben; uw hulp en aanwezigheid 

wordt gewaardeerd! Met zijn allen maken we er een fijne 

ochtend van!  

OBS De Flint leest graag! 

 

Lees jij ook graag? Je wilt zeker ook een van de 

mooiste jeugdboeken allertijden zelf in je boeken-

kast hebben? Jan Terlouw – Oorlogswinter 

Ga snel naar je boekhandel en haal hem daar voor 

maar 1 euro!!! 

Wees er snel bij: Op = Op! 

Wij wensen iedereen een leuke, sportieve, gezellige en ont-

spannen voorjaarsvakantie! Tot ziens op maandag 7 maart! 


