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Het schooljaar is alweer zeven weken bezig dus de hoogste tijd voor weer een “Nieuwsfli(n)ts”.  

 

We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode; RekenZeker. Dit is voor de kinderen en de leer-
krachten eerst nog even wennen, maar we verwachten goede resultaten. 

 

Op 26 september was de informatieavond waar we zoals ieder schooljaar vertellen wat jullie als ouders kunnen 
verwachten in de verschillende groepen. De leerkrachten vertelden weer vol enthousiasme over hoe ze wer-
ken, hoe het aanvankelijk leerproces verloopt, welke methodes we gebruiken en hoe we daar mee omgaan en 
ook de nieuwe rekenmethode lag ter inzage klaar. Fijn om te zien dat bijna alle ouders aanwezig waren. Weten-
schappelijk is aangetoond dat ouderbetrokkenheid van grote invloed is op de prestaties van de kinderen. Dat zit 
dus wel snor. 

 

In de onderbouw is Marlous Ratering gestart als stagiaire van de PABO. Zij doet soms opdrachten en lessen 
vanuit de PABO en daarnaast ondersteunt ze juf Ineke tot de voorjaarsvakantie in de onderbouwgroep.  

 

En ook nieuw is dit schooljaar onze nieuwe leesmoeder. Ingrid Dijkstra is op maandag op school en coördineert 
de uitleen van de boeken uit de d-Bos en daarna leest ze met de kinderen in de verschillende niveaugroepjes. 

Jannie Meijering ondersteunt ons op donderdag bij de kleuters (van 11.00 uur tot 12.00 uur) op de computers.  
Op deze manier kunnen we kleine groepjes even extra aandacht geven. 

 

Ook de typelessen voor de bovenbouw zijn na de zomervakantie gestart. Op maandag worden 
deze verzorgd door Studio Keur. Een goede en snelle typevaardigheid is heel handig voor de 
kinderen bij het maken van werkstukken en andere verslagen. 

Kalender 

Houd de kalender op 

www.basisschooldeflint.nl in de gaten. Hier 

staan altijd belangrijke data van activiteiten 

op school vermeld.  

 

Belangrijke Data: 
31 oktober: Boswandeling 

31 oktober: Oudergesprekken 

1 november: Oudergesprekken 

2 november: Nationaal Schoolontbijt 

5 december: Sinterklaas 

12 december: Examen typelessen 

 

http://www.basisschooldeflint.nl/


Dit schooljaar staan de lessen van het Kunst en cultuur menu in het teken van de Kinderboekenweek. Opa`s en oma`s, 
voor altijd jong!” 

 

De middenbouw is vorige week naar de voorstelling “Oma, mag ik 
mijn pop terug?” geweest in de Boerhoorn. Zij krijgen hier binnen-
kort ook lessen over in de klas. 

De onderbouw is gestart met ‘Oma’s kastje’  Dit gaat over de drie 
generaties; kind, ouders en grootouders. Het kastje met drie laatjes 
van Oma Antje staat drie weken in de kleutergroep. De laatjes 
zitten vol met spelmateriaal van vroeger en van nu. Spelletjes, fo-
to’s, liedjes en nog veel meer. “Oma Antje” heeft deze week de 
eerste theater-les gegeven. Het dagelijks leven is de rode draad in 
de lessen, die aan het project gekoppeld zijn. De leerlingen gaan 
het kastje aanvullen met spulletjes van hun eigen opa, oma, papa, mama en van zichzelf. Zo komen ze spelenderwijs in 
aanraking met de verschillen tussen vroeger en nu en gaan ze op onderzoek uit. Elke la in het kastje 
staat voor één generatie.  

 

 

Ook was oma Antje op bezoek om ons drama lessen te geven in de gymzaal! De kleuters hebben zelf 
een kastje geknutseld met of zonder laatjes. Gemaakt van doosjes. Opa Daan (opa van Yvonne) vertelde in de klas over 
tijd en klokken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De middenbouw kreeg theaterlessen over ‘Toen en toen’, de tijd van de 
houten tollen en vergeten knuffelbeesten. Uit de grote rode koffer van 
oma ontdekt Puck een wereld aan verzamelde spulletjes van lang gele-
den. Zouden onze leerlingen later ook zo`n koffer hebben als die oma? 

Hoe kleine mensen groot worden en grote mensen klein begonnen.  

 

 

Oud Papier 

8 Oktober: Jans Brinkman en fam. Stoffers 

12 November: fam. Smits en fam. Hendriks 



Smokey 
Oktober is de maand van de brandpre-
ventie. In het kader van de veiligheid de 
brandweer ook bij ons op school gast-
lessen gegeven over brandpreventie. 
Wat kun je doen om brand te voorko-
men en wat moet je doen als er toch 
brand uitbreekt. 

Studiedag Stichting PrimAH 

Woensdag 5 oktober nam ons team deel aan de jaarlijkse Onderwijsontmoetingsdag. Het thema was dit jaar 
“Laat talent groeien”. We hebben ons bezig gehouden met hoog- en meerbegaafde leerlingen, hoe je al 
vroeg kunt signaleren en welk aanbod er is voor deze leerlingen en wat dit van de leerkracht vraagt.  We heb-
ben geleerd hogere orde denkvragen te formuleren, hoe om te gaan met rekenen en hoofbegaafdheid en 
informatie gekregen over executieve functies. Deze laatste hebben te maken met o.a. het werkgeheugen 
kunnen plannen en organiseren en ook weten je emoties soms te beheersen. Al met al een hele boeiende en 
leerzame dag. 

Media wijsheid 

De bovenbouw heeft een zinvolle gastles 

Media wijsheid gehad. In een wereld vol me-

dia klikken, liken, kijken, delen en zoeken we 

er op los. Het is steeds lastiger geworden 

om het onderscheid tussen feit en fake te 

kunnen maken.  

Fietscontrole 

Maandag 10 oktober hielden we onze jaarlijkse fietscontrole. Alle 

fietsen (groep 3 t/m 8) zijn weer gekeurd! 



Kinderboekenweek. 

 

Donderdag 6 oktober openden we de Kinderboekenweek met het Kinderboekenweek lied en de bijbehorende dans. Het 
thema is dit jaar “Opa`s en oma`, voor altijd jong”. 

 

Voor altijd jong     

Dat is mijn opa  

Hij klimt in bomen, 

Kan marathons lopen, 

Zo chill 

Voor altijd jong.  

Dat is mijn oma, 

Kan altijd langskomen, 

We lezen en dromen, 

Zo chill. 

Bomenproject 

Na de herfstvakantie starten we met het 

“Bomenproject” van de NME (Natuur en Milieu 

Educatie) Het team heeft een voorlichtingsmid-

dag gehad en weet nu van alles over bomen.  

Herfstvakantie. 

 

Van 17 oktober t/m 21 oktober hebben we herfstvakantie. Hopelijk is het heerlijk 
weer om lekker buiten door het bos te wandelen en kastanjes, beukennootjes en 
eikeltjes te zoek. Dat is dan alvast een mooie voorbereiding op ons bomenproject.  

De Flint op Facebook! 

Sinds kort heeft de Flint een eigen facebookpagina.  

Kom naar facebook en like onze pagina! 


