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Kalender 

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

vermeld.  

Belangrijke Data: 

15 juli:  Laatste schooldag 

16 juli:  OUD PAPIER 

29 augustus: Eerste schooldag 

Afscheid Liesbeth 

Bijna tien jaar lang heeft Liesbeth voor onze school met heel veel zorg de administratie verzorgd. Liesbeth gaat met 
ingang van augustus minder werken en is dan alleen nog aan de Eshoek in Annen verbonden. We zullen haar missen 
als fijne collega. 

Michelle Kieft volgt haar met ingang van het volgende schooljaar op.  

De laatste keer dat ze bij ons was konden alle kinderen genieten van een heel leuke traktatie. 

http://www.basisschooldeflint.nl/


Ik heb een collage gemaakt van de taarten van de HVO kinderen uit de middenbouw. 

We hebben eerst naar een televisieprogramma (de taarten van Abel) gekeken waarin kinderen een taart maken voor mensen die iets voor ze 

gedaan hebben, voor mensen waar ze trots op zijn of voor mensen die wel iets leuks kunnen gebruiken na een ziekte of andere moeilijkhe-

den.  

Daar hebben we samen over nagepraat. Naar aanleiding van de taarten van Abel hebben de kinderen eerst een taart ontworpen en verteld 

voor wie zij een taart zouden willen maken.  

Uit dankbaarheid, omdat mensen lief waren of nog andere redenen werden er genoemd. 

Vandaag hebben ze taarten gemaakt voor de desbetreffende mensen. Hier de resultaten.  

 

Vriendelijke groet,  Ri Veens  

Oud Papier 

16 juli  Zie schema op  www.basisschooldeflint.nl  

** H E R H A A L D E   O P R O E P **       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. 

http://www.basisschooldeflint.nl


SchoolWise 

Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over 
een rijke leesomgeving. Met boeken maar ook met een digitaal portaal.  Op 
www.basisschooldeflint.nl staat een link naar de Bibliotheek op school. U kunt nu thuis 
samen met uw kind zoeken naar boeken in de collectie van school en lokale Bibliotheek 
(bibliotheken in Aa en Hunze), websites, apps en filmpjes. Deze informatie is ook heel 
geschikt voor spreekbeurten en werkstukken want de filmpjes, websites en apps worden 
geleverd door Jeugdbieb.nl. en zijn beoordeeld op betrouwbaarheid, bruikbaarheid, lees-
baarheid, toegankelijkheid.  

Ook kan uw kind de gelezen boeken in zijn of haar leeslog zetten, een verlanglijst bijhouden of een boek reser-
veren.  

Via onderstaand logo komt u op de Bibliotheek op school. U ziet een carrousel van grappige of spannende lees-

boeken; Nieuwtjes; Willem Wever en Nieuwsbegrip. Daarnaast kunnen de Zoekmachine, Snuffelen of Kijk in de 

kast aangeklikt worden. Probeer het samen met uw kind eens uit.  

Lezen in de vakantie 

En wat is er nu fijner om in de vakantie lekker met een boek in de tent te kruipen of gewoon 

heerlijk thuis op de bank. Op school hebben de kinderen allemaal twee boeken mee mogen 

nemen voor in de zomervakantie. En hopelijk halen ze nog veel meer thuis uit de kast of uit de 

bibliotheek. Een bibliotheek abonnement is tot de leeftijd van 19 jaar gratis!!! 

Vooral in de vakantie is het voor kinderen belangrijk om te blijven lezen. Uit onderzoek blijkt 

dat de technische leesvaardigheid van de kinderen in de zomervakantie terugloopt doordat 

niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start in de nieuwe 

groep niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. We noemen dit 

de zomerdip.  

 

Voor alle kinderen, maar zeker ook voor de zwakkere lezers is het daarom van groot belang in 

de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Iedere dag zo'n 

15 tot 20 minuten is genoeg.  

Is uw kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met de vakantie-

bieb app kun je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent van de biblio-

theek.  

Want …lezen is het belangrijkste middel om te leren. Technisch goed kunnen lezen is een cru-

ciale basis. En natuurlijk; ook leesplezier is heel belangrijk. 

http://www.basisschooldeflint.nl
http://www.jufmaike.nl/hoera-voor-de-vakantiebieb/
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/


 

Dit is onze laatste nieuwsfli(n)ts voor de zomervakantie.  

Een mooie tijd om hopelijk lekker te genieten van de zomerzon, waar dan ook, in de 
achtertuin of ergens anders in de wereld.  

Na de vakantie zien we iedereen op maandag 29 augustus weer fris en fruitig en opge-
laden aan de start. Het team van obs de Flint wenst iedereen een heel fijne vakantie. 


