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Kerstviering 

Zoals al eerder aangekondigd vieren we donderdag kerst op school. `s Ochtends komen de 

senioren langs op de “kerstkoffie” en `s avonds is het kerstgala voor de kinderen. Vrijdagmid-

dag 23 december zijn de leerlingen vrij. 

Kalender 

Houd de kalender op 

www.basisschooldeflint.nl in de gaten. Hier 

staan altijd belangrijke data van activiteiten 

op school vermeld.  

 

Belangrijke Data: 

 
23 december: Leerlingen 12uur vrij 

9 januari: School begint weer 

27 januari: Studiedag, kinderen vrij 

10 februari: Rappoten mee 

13 februari: Week van rapportgesprekken 

 

Studiedag team 

Vrijdag 27 januari zijn de leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag over de 

laatste onderwijsontwikkelingen. 

Rapporten gesprekken 

Vrijdag 10 februari krijgen de kinderen het rapport mee, in week 7 zijn dan de rapporten ge-

sprekjes. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging met tijdstip. 
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Schaatsen/skeeleren 

Omdat we geen gebruik meer kunnen maken van de ijsbaan van de Bonte Wever in 
Assen, vervallen dit schooljaar de schaatslessen. We hebben als alternatief besloten 
om een aantal skeelerlessen aan de bieden. Juf Nelleke, onze vakleerkracht gymnas-
tiek, zal deze verzorgen samen met Johan en Frank Vreugdenhil. Daarnaast wordt er 
op 17 februari nog een schaatsclinic aangeboden op de kunstijsbaan voor het dorps-
huis. Deze ligt daar nl. i.v.m. het jubileumfeest van de ijsvereniging. 

In april, wanneer het ijs weer is verdwenen, gaan we weer 5 keer zwemlessen aanbie-
den. 

Oud Papier 

14 Januari:  fam. Galisch en Dennis Brinkman 

11 Februari:   Anton Brinkman en Jans Brinkman  

18 Maart:   fam. Westebring en fam. Flikkema 

Rapps en taps 

Op 24 januari gaat de bovenbouw naar de voorstelling “Rapps en taps”.  Het is een 

voorstelling met een rapper en een danseres met een klapworkshop met beatbox. 

Later in het jaar krijgen ze op school nog een paar keer drum lessen die aansluiten 

bij dit thema. Ze gaan o.a. “emmer drummen” en dat gaat 

vast flink veel lawaai opleveren. 

Doekoes 

Met zijn allen, ouders en dorpsbewoners,  hebben we de afgelopen periode heel veel 
“doekoes” gespaard bij de Coop. In totaal mocht onze school voor € 394,89 aan speel-
goed bestellen. Daarnaast heeft de school een bedrag geschonken aan de Johan 
Cruyff Foundation. 

Alle mensen die hun boodschappen bij de Coop hebben gedaan en hebben mee gesp-
aard, heel erg bedankt namens de kinderen van de Flint. In maart worden de materia-
len afgeleverd. 

Museum de Buitenplaats 

In het kader van de Culturele mobiliteit gaat de bovenbouw op 30 januari een bezoek 
brengen aan museum de Buitenplaats in Eelde. Zij worden met een bus bij school 
opgehaald en weer terug gebracht. De kinderen maken kennis met beeldende kunst. 
Moderne kunst wordt vertaald naar de belevingswereld van de leerlingen en op die 
manier begrijpelijk en interessant gemaakt. 
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Nieuwe leerlingen 

In januari komen Stijn en Tim Stellingwerf bij ons op school. Zij beginnen bij juf 
Ineke en juf Maran. We hopen dat Stijn en Tim het heel leuk gaan vinden bij 
ons op school. Papa, mama en Niels  Stellingwerf, ook welkom in Ekehaar. 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie is van 26 december t/m 6 januari. Maandag 9 januari gaan we weer naar 

school. Het team van obs de Flint wenst iedereen heel fijne feestda-

gen! 
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