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Schoolzwemmen 

Sinds vorige week zijn we gestart met de schoolzwemlessen. Een beetje later in het 

jaar zodat juf Nelleke vers vanuit haar zwangerschapsverlof zo het zwembad in kon 

duiken!   

Voordeel is wel dat alle leerlingen zo vlak voor de zomervakantie hun basisvaardig-

heden qua zwemmen nog even flink kunnen oefenen!  

Afgelopen middag doken er toch een aantal middenbouwers zonder C diploma in-

eens door het gat op diploma C afstand!  

Op 20 en 27 juni en op 4 juli gaan we nog even goed oefenen zodat we komende 

zomer allemaal als Ranomi door het water flitsen!  

Musical basisschool de Flint – 5 en 6 juli 2016 

In de theaterboerderij,  voorheen het 'Hek van de Dam' genaamd, voeren groep 6,7 én 8 dit 

schooljaar hun musical op. Groep 6,7 en 8 zijn al lekker fanatiek aan het oefenen. 

Met de musical START neemt het publiek een kijkje in het Olympisch dorp. Niet alleen de 

sporters maar ook de bewoners hebben hard getraind en gáán ervoor. Dit wordt DE happe-

ning van het jaar! Er gebeurt van alles… Zou alles nog op tijd goed komen? Uiteindelijk 

heeft iedereen natuurlijk maar één missie: START, let the games begin! Meer info volgt via 

de mail…  

Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl 

in de gaten. Hier staan altijd belangrijke data van 

activiteiten op school vermeld.  

Belangrijke Data: 

13 juni:  Kinderen ‘s middags vrij 

14 juni:  Stedentrip 

15 juni:  Schoolfotograaf 

20 juni:  Schoolzwemmen 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 15 juni komt foto Krüger bij ons op 

school voor de jaarlijkse schoolfoto`s. Het is fijn 

wanneer uw kind deze dag in vrolijke kleren op 

school komt. 

http://www.basisschooldeflint.nl/


(Bijna) de leukste dag van het schooljaar;  

SCHOOLREIS 
De kinderen van groep 1 t/m 5 hebben één dag genoten van een 

wereldexpeditie. In WILDLANDS reisden ze samen met klas-

genoten – of beter gezegd expeditiegenoten – door de jungle, het 

poolgebied en de savanne. Als echte globetrotters ontdekten de 

kinderen nieuwe werelden, stonden ze oog in oog met wilde dieren 

en beleefden spannende avonturen!  Onderweg leerden ze boven-

dien van alles over biodiversiteit en duurzaamheid.Met de kin-

deren naar WILDLANDS was niet zomaar een schoolreis: het 

was een heuse expeditie over de wereld. Actief, leerzaam en leuk! 

Genoten hebben we, allemaal! 

Oud Papier 

11 juni  Fam. Westebring & Hendriks 

Verkeersregels. 

We constateren dat een paar regels uit ons verkeersreglement enige aanscherping 
verdienen.  

> Ouders in auto’s maken geen gebruik van de Markeweg een kwartier voor en na 
de schooltijden. 

> Auto’s worden bij voorkeur achteruit ingeparkeerd op de parkeerplaats, zodat 
er voldoende zicht is bij het wegrijden. 

Het zou fijn zijn wanneer hier op wordt gelet in het belang van de veiligheid van 
onze leerlingen en uw kinderen. 

Schoolkamp 6-8 

Op dinsdag 28 t/m donderdag 30 juni gaat de bovenbouw op hun driejaarlijkse 

kamp naar Elp. Dit jaar hebben juf Leonoor en meester Savio zorgvuldig een hoog-

gelegen veldje geselecteerd zodat we geen natte voeten krijgen.  

De hele bovenbouw gaat op de fiets naar hun kampterrein.  

We gaan slapen in tenten en 's avonds een mooi kampvuur maken.  Natuurlijk 

doen we leuke bosspelen en andere dingen,  deze keer overgoten met een Olym-

pisch sausje! 

Citytrip  

Op dinsdag 14 juni gaat de bovenbouw op citytrip naar Amsterdam. De wekker mag gezet worden want om 7.00 uur 

vertrekken ze per trein naar onze hoofdstad. We beginnen daar met een bezoek aan NEMO vlakbij het centraal station. 

Tussen de middag wandelen we rustig naar de heregracht waar we een prachtig pand uit de Gouden Eeuw gaan bekij-

ken, het museum Willet Holthuijsen.  We hopen op een zonnige dag! 



Vakanties Eerste dag Laatste dag 

      

Herfst 17 oktober 2016 21 oktober 2016 

Kerst 26 december 2016 6 januari 2017 

Voorjaar 20 februari 2017 24 februari 2017 

Pasen 14 april 2017 17 april 2017 

Meivakantie 24 april 2017 28 april 2017 

5 mei 5 mei 2017   

Hemelvaart 25 mei 2017 26 mei 2017 

Pinkster 5 juni 2017 6 juni 2017 

Zomer 24 juli 2017 1 september 2017 

      

Vrije dagen /delen     

PrimAH dag 5 oktober 2016   

Roldermarkt 13 september 2016   

Vrijdagmiddag voor de kerst 23 december 2016   

Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 21 juli 2017   

Vakantierooster 2016-2017 

Hieronder vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2016-
2017. Daarnaast zijn er nog drie studiemiddagen die nog worden ingepland. U krijgt hiervan 
tijdig bericht. 


