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Op 28 februari heeft de school de herkeuring voor het Drents verkeerslabel gehad. Sinds 2012 zijn we in het 

bezit van het  verkeerslabel. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor die scholen die verkeersveiligheid een vaste 

plaats geven in hun schoolbeleid. Hieronder vallen de verkeerslessen, de projecten, het verkeersexamen etc. 

En hoera……… we zijn geslaagd en mogen ons verkeerslabel behouden. We scoorden 37 van de 40 punten 

en 10 extra sterren. Als cadeautje krijgt de school een kist met lesmaterialen voor de kleuters. 

Kalender 

Houd de kalender op 

www.basisschooldeflint.nl in de gaten. Hier 

staan altijd belangrijke data van activiteiten 

op school vermeld.  

 

Belangrijke Data: 

 
11 maart NL doet 

14 maart Studiedag, kinderen vrij! 

23 maart Pannenkoekendag 

5 april  Streetwise (verkeer) 

 

 

Nieuwe leerlingen. 

In februari is Ruud Brinkman bij ons op school gekomen in de onderbouw groep. Na de voorjaarvakantie is Merijn Talman 
gestart en in april volgt dan Noud Brinkman nog in de onderbouw. Ruud, Merijn en Noud, we wensen jullie heel veel ple-
zier op de Flint. 

Nieuwe stagiaire. 

Na de voorjaarsvakantie is Sharon als stagiaire bij ons gestart  in de middenbouw. Marloes loopt nu stage in 
de bovenbouw. We wensen Sharon en Marloes heel succes in hun aanloop naar het prachtige vak van leer-
kracht. 

http://www.basisschooldeflint.nl/


NL Doet 
Zaterdag 11 maart doet de Flint mee aan 'NL doet'!  

Het thema is “Wat is het fijn, bij ons op het schoolplein!” 
 

We gaan met vaders, moeders, opa's, oma's en leerkrachten de Flint 
'opknappen'. We hebben al een leuke lijst met werkzaamheden. 

Bijvoorbeeld: Buitenwerk schoonmaken, snoeien, vegen, kasten schoonmaken, voetballijnen verven, 
'slootje' schoonmaken en vlaggenmast schoonmaken. 

En we willen op het “voetbalveld” een verkeersplein schilderen voor de praktische verkeerslessen 

 

We beginnen tussen 9 uur en 9.30 uur. De koffie staat dan al klaar! 

En rond 12.30 uur is het afgelopen. Er is dan soep en een broodje  

Oud Papier 

18 maart fam. Westebring en fam. Flikkema 

8 april fam. Strijks en fam. Sikkens 

Uit de OR/MR 

 

En toen was de  voorjaarsvakantie alweer voorbij. Eind vorig jaar hebben we een hele leuke, gezellige en smaakvol-
le kerstviering op school / dorpshuis gevierd, met een echte disco. 

Ontzettend leuk om te zien wat voor lekkere gerechten gemaakt zijn door de ouders.  

Dit jaar geen schaatslessen in Assen, maar op de skeelers bij school. Voor de voorjaarsvakantie kregen we nog een 
schaatsles van Frank Vreugdenhil, onze marathon schaatsheld uit Eldersloo. Een heuse kunstijsbaan was aangelegd 
voor het Dorpshuis, dit i.v.m. het jubileum van de ijsvereniging, SVDB en de VVV.  

De skeelerlessen evenals het schoolzwemmen in april / mei worden gefinancierd door de OR-MR. Door de op-
brengsten  van het oud papier en het oud ijzer kunnen we dit doen. Geweldig toch. Hierdoor kunnen  we ook jaar-
lijks een mooie stedentrip en de schoolreizen organiseren. 

Op zaterdag 11 maart doen we mee met NL doet.  We starten met koffie in het dorpshuis tussen 9 en 9.30 uur en 
tegen 12.30 uur sluiten we af met een lunch.  Er zijn allerlei klussen te doen op ons schoolplein en in school. 

We ontvangen  hiervoor een mooie bijdrage van het Oranjefonds. We hopen op veel helpende handen.  

Tot dan.   

Met vriendelijke groet, 

Namens de OR-MR ,  Edwin Schuiling  

 



Nieuws uit de GMR. 

Dinsdagavond 28 maart hadden we een interessante GMR- avond over communicatie met ouders.  

Samen met alle GMR- leden, directeuren, Raad van Toezicht, stafbureau en 
ons PrimAH- Expertise Team. We kregen een stukje theorie, interactie en goe-
de tafelgesprekken. Mooie tips/ inzichten om direct te gebruiken! 

Studiemiddag 14 maart 

Dinsdagmiddag 14 maart zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag van het team. We gaan ons 
buigen over het “handelingsgericht werken” en hoe we door opbrengstgericht werken de leerlingen 
het juiste onderwijsaanbod en – zorg kunnen bieden. 

Pannenkoekendag. 

Op 23 maart vieren we weer de Nationale Pannenkoekendag. De boven-
bouw gaat dan voor de senioren, opa`s en oma`s en pake`s en beppe`s 
pannenkoeken bakken. Rond twaalf uur gaan we dan gezellig met de hele 
school en onze gasten eten in het gymlokaal. Een Drentse “Veurlezer” 
gaat zorgen voor een mooi verhaal voordat we gaan eten  

Brin 

 

Woensdag 15 maart en donderdag 16 maart gaan we net als alle scholen van 
Stichting PrimaH over naar een nieuwe ICT omgeving. 

We stappen over van Picto naar Brin. Voor de school betekent dat dat er twee 
dagen geen internet is op school en dat we die dag de computers dus niet kun-
nen gebruiken. Medewerkers van Brin gaan  in alle groepen de computers op-
nieuw instaleren. De computers van het digibord worden als eerste gedaan zodat we die het snelst 
weer kunnen gebruiken. Guido, onze ICT-er is die dag ook aanwezig. 



Feest op de Flint 

De eerste week na de voorjaarsvakantie was het meteen feest op de Flint. Tot haar eigen verbazing was juf 
Jelly 25 werkzaam in het onderwijs en dat moest worden gevierd. Wat een verrassing toen zij op school kwam 
en daar alle kinderen in het versierde lokaal zag zitten met allemaal een bloem. En ook nog allemaal onver-
wachte gasten; Saakje Berkenbosch, onze bovenschools directeur, Eric van 
Oosterhout als burgemeester en haar eigen kinderen, schoondochter en 
kleinkindje. Er werd taart gegeten en `s middag had het team nog een 
heerlijke lunch klaargezet. Wat een feest!!!!!! 

En nog meer feest want juf Ineke was in de voorjaarsvakantie 60 jaar ge-
worden. Woensdag 1 maart vierde ze dat op school. De ouders hadden 
een prachtig feest voor haar voorbereid en juf Ineke en haar kleutertjes 
genoten zichtbaar. 

Verkeersprojecten. 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een drietal verkeersprojecten. De onderbouw had op 28 februari de voor-
stelling “Paolo de Zebratemmer”. De theatervoorstelling draait om een zoektocht door het verkeer. Samen met de kin-
deren uit groep 1 en 2 gaat Paolo op zoek naar Seef de Zebra. Seef blijkt te zijn ontsnapt uit het circus en Paolo heeft de 
hulp van de kinderen hard nodig om Seef op te sporen. Door goed op te letten in het verkeer volgen ze samen het spoor 
naar Seef en vinden ze hem terug! Tijdens de zoektocht wordt aandacht besteed aan autogordels omdoen, de functie 
van een stopplicht, buiten spelen/fietsen op straat, uitstappen uit een auto en oversteken. 

De middenbouw gaat kijken naar de voorstelling “De Verkeersplaneet”. Spacy komt van de verkeerde planeet en wil 
kijken hoe de kinderen op de aarde aan het verkeer deelnemen. Op 5 april doen we dan nog met de hele school mee 
aan “Streetwise”, een verkeersproject samen met de school in Grolloo. Streetwise is opgebouwd uit vier modules waar-
bij de kinderen les krijgen van professionele instructeurs. Ze krijgen les in rijles auto’s` om te ervaren hoe lang een rem-
weg is en het belang van een veiligheidsriem, ze gaan fiets parcoursjes doen en nog veel meer nuttige oefeningen waar-
bij echte verkeerssituaties worden nagebootst. 

 

Op 28 februari heeft de school de herkeuring voor het Drents verkeerslabel gehad. Sinds 2012 zijn we in het bezit van 
het  verkeerslabel. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor die scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun 
schoolbeleid. Hieronder vallen de verkeerslessen, de projecten, het verkeersexamen etc. 

En hoera……… we zijn geslaagd en mogen ons verkeerslabel behouden. 

We scoorden 37 van de 40 punten en 10 extra sterren. Als cadeautje krijgt de school een kist met lesmaterialen voor de 
kleuters. 

Volg ons op: 


