
 

Nieuwe leerling 

Na de Pasen start Noud Brinkman bij ons op school. Noud is al een paar keer we-
zen proefdraaien en staat te popelen om te beginnen. We wensen hem heel veel 
plezier op de Flint. 

Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl 

in de gaten. Hier staan altijd belangrijke data 

van activiteiten op school vermeld.  

 

Belangrijke Data: 

 
14-17 april Goede vrijdag/ Pasen 

21 april  Koningsspelen 

24 april  Meivakantie 

1 mei  Schoolfotograaf 

5 mei  Bevrijdingsdag 

 

Doekoes 

Vorig jaar hebben heel veel inwoners van de Broekstreek “doekoes” gespaard bij de COOP om hiervoor spelmaterialen 
voor school te kunnen aanschaffen. Uiteindelijk konden we voor ongeveer € 300,00 speelgoed uitzoeken. De materialen 
zijn afgelopen week gearriveerd en er wordt al volop mee gespeeld. Alle mensen die zo hard voor ons hebben gespaard, 
heel erg bedankt!!!! 

Eind CITO groep acht 

Na de Pasen  start groep 8 met de eind CITO toets op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 

april. We wensen  Zonne, Anouk, Leon, Tim en Megan heel veel succes! 

http://www.basisschooldeflint.nl/


Verkeersprojecten 

 

Op 5 april hebben we meegedaan met Streetwise, een verkeersproject samen met de Drift in 
Grolloo. De kleuters deden de module “Toet, toet” in het speellokaal waarbij ze verschillende 
verkeersituatie oefenden, de groepen 3 en 4 kregen het programma “Blik en klik” waarbij ze 
met een elektro auto leerden wat het belang is van de veiligheidsgordel. Ook de groepen 5 en 6 
gingen dit ervaren in een echte auto waarbij ze aan de lijve ondervonden hoe een noodstop 
voelt en hoe lang een remweg is.  

De groepen7 en 8 gingen oefeningen doen op het schoolplein op het gebied van trapvaardigheid.  

De middenbouw ging op 6 april kijken naar de voorstelling “De Verkeersplaneet”. Spacy komt van de verkeerde pla-
neet en wil kijken hoe de kinderen op de aarde aan het verkeer deelnemen.  

We zijn bezig met het inrichten van een verkeersplein op school. Hiermee kunnen we in de toekomst invulling geven 
aan de praktische verkeerslessen. 

Op woensdag 12 en donderdag 13 april doen de leerlingen van groep 8 zowel het 
praktisch als theoretisch verkeersexamen. 

Oud Papier 

18 maart fam. Westebring en fam. Flikkema 

8 april fam. Strijks en fam. Sikkens 

Windkracht 6. 

Groep 5 en 6 zijn gestart met het project Windkracht 6. Ze krijgen vier lessen waarbij ze le-
ren luisteren naar muziek, kennismaken met instrumenten uit de fanfare- en harmonie or-
kesten en het zingen van liedjes. Misschien gaan ze daarna wel een muziek instrument be-
spelen, maar in ieder geval is het goed voor hun ontwikkeling op het gebied van concentra-
tievermogen, sociale vaardigheden en leren luisteren. 

Schoolreis bovenbouw. 

 

Op 22, 23 en 24 mei gaat de bovenbouw op schoolreis naar Tari-
bush in Nationaal park Dwingelerveld. Ze gaan hier weer heerlijk 
kamperen en andere stoere dingen doen. Nadere informatie volgt 
nog. 

Over de schoolreizen voor de onder- en middenbouw wordt druk 
nagedacht. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9v7Pqr5zTAhVIWRoKHXVYC7sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjufjeanette.maakjestart.nl%2Fverkeer.html&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNHJPChiCB6PMPh2ovVdNz2yDYD7Ig&ust=14919


Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april vieren we Koningsdag. We beginnen de dag 
met het Koningsontbijt en daarna volgen de Koningsspelen. Ook 
de leerlingen van groep 1 en 2 zijn welkom op deze feestelijke 
dag. Er volgt nog nadere informatie. 

Vrije dagen en vakantie 

Vrijdag 14 april ( Goede vrijdag) en maandag 17 april  
( Pasen) zijn de leerlingen vrij. De “meivakantie” is dit 
schooljaar van 24 april t/m 28 april. Vrijdag 5 mei zijn 
de leerlingen ook vrij. 

Schoolfotograaf 

Op maandag 1 mei komt de schoolfotograaf langs. Wilt u er voor 
zorgen dat uw kind die dag vrolijke kleren aan heeft.  

Schoolzwemmen. 

Ook dit jaar gaan we weer schoolzwemmen met de groepen 3 t/m 8. Voorwaarde is wel dat het kind in het bezit moet 
zijn van een zwemdiploma. We starten op maandag 26 juni en geven dit jaar vier keer zwemles. De lessen worden gege-
ven door onze vakleerkracht gym, Nelleke en door juf Leonoor. Ook hier volgt t.z.t nadere informatie en het verzoek aan 
ouders om een paar keer te rijden naar de Bonte Wever. 

Het team van obs de Flint wenst iedereen vrolijke paasdagen en een heel fijne “meivakantie”. 

Volg ons op: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj4tbxsJzTAhUCVRoKHT09AwQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.debonkelaar.nl%2F%3Fnieuws%3Dfotograaf&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNFW0LzGrrwvCavSoOJ9GHK0Vfco3g&ust=1491

