
 

 

 

 

 

 

Even voorstellen…. 

Omdat ik per 1 augustus directeur van de Flint word, stel ik mij graag aan u voor.  

Ik ben Sjoerd van Slageren, 48 jaar en woon met mijn vrouw en twee zoons van 15 en 13 

(en adoptiehondje Willy) in Kloosterveen in Assen.  

Ik ben als leerkracht in het onderwijs begonnen op verschillende scholen in Eelde-

Paterswolde. Na 12 jaar heb ik de overstap gemaakt naar REC3 (Regionaal Expertise Cen-

trum) waar ik 2 jaar als ambulant begeleider heb gewerkt. Daar hield ik me bezig met het 

regisseren van begeleidingstrajecten voor leerlingen met een beperking. In 2010 ben ik als directeur van de PWA in Eext in 

dienst gekomen van Stichting PrimAH. Naast mijn werkzaamheden voor de PWA doe ik een aantal bovenschoolse klussen. 

Zo heb ik o.a. de fusie van de scholen in Nieuw-Annerveen, Eexterveen en Annerveenschekanaal geleid en heb ik 2015 een 

tijdje de taken van Jelly waargenomen.  

Ik heb veel zin in het werk als directeur op de Flint. Om zichtbaar te zijn zal ik mijn aanwezigheid op zowel de Flint als op 
de PWA zo veel mogelijk spreiden over de week. Mijn deur staat in ieder geval altijd open, (meestal) letterlijk en altijd fi-
guurlijk. Ik kijk er naar uit om bij aanvang van het nieuwe schooljaar persoonlijk kennis met u te maken.  

 

Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl 

in de gaten. Hier staan altijd belangrijke data 

van activiteiten op school vermeld.  

 

Belangrijke Data: 

 
26 juni  schoolzwemmen 

3 juli  schoolreis middenbouw 

 

Houd ook kalender op de website in de gaten! 

 

http://www.basisschooldeflint.nl/


Voorlezen begint bij prentenboeken. 

In april was de landelijke actie “Ik wil een prentenboek! ” Met deze ac-
tie willen boekhandels het plezier in voorlezen vergroten. Ieder jaar 
verschijnt een prentenboek klassieker voor maar 2 euro. Dit jaar was 
dat de Gruffalo. 

Wij hebben als school  alle kleuters dit prentenboek gegeven in een 
stevig boekentas. We hopen dat er thuis al veel in is gelezen, want le-
zen en voorlezen geeft plezier!! 

En handig…..in de boekentas kunnen de kinderen ook iedere maandag 
weer hun boeken ruilen.  

Voor de bovenbouw was er dit jaar in het kader van “Geef mij maar 
een boek” het boek “Achtste groepers huilen niet”. Vorig jaar was het boek van deze actie 
“Oorlogswinter”. Van Jan Terlouw. Door het aanbieden van deze boeken op school zien we dat nog 
meer leerlingen gemotiveerde lezers worden. 

Want lezen is de sleutel voor schoolsucces en een kansrijke toekomst!! 

Oud Papier 

10 Juni: fam. Klok en fam. Dijkstra 

15 Juli: fam. Berghuis en fam. de Roo 

 

Vorige week is Francisca Lentelink begonnen in 
groep 5. We heten haar natuurlijk welkom en 
wensen Francisca veel succes en plezier op De 

Flint! 

Schoolzwemmen 

Dit schooljaar gaan de groepen 3 t/m 8 ( als ze een zwemdiploma hebben)  vier keer naar de Bonte We-
ver voor de schoolzwemlessen. Dit is op maandagmiddag 26 juni, maandagmiddag 3, 10 en 17 juli. Juf 
Nelleke en juf Leonoor verzorgen de lessen. T.z.t komt er nog een 
verzoek om een paar keer te zorgen voor vervoer. 



Schoolreis middenbouw 

Op maandag 3 juli gaat de middenbouw op schoolreis. Ze 

gaan dit jaar samen met de kinderen van groep 3 en 4 van de 

Drift met de bus naar Lauwersoog. We doen daar een excursie 

onder leiding van de Natuurschool en gaan vissen vangen, 

wadlopen en doen en haven excursie. T.z.t volgt nog meer 

informatie. 

Deze dag gaan ze dus niet meedoen aan de schoolzwemles-

sen. Maar wie weet wat we daar nog gaan doen. Een 

“kletspoot” op het wad zal er vast wel inzitten! 

Leesmonitor 

Afgelopen periode is bij de leerlingen van de midden– en bovenbouw de 
leesmonitor over o.a. leesplezier, leesbeleving en hun ervaringen met de 
bibliotheek op school afgenomen. Uit het rapport bleek onder meer dat de 
leerlingen de bibliotheek op school als erg positief ervaren. Er wordt veel 
uitgeleend. Niet vergeten dat er voor de vakanties extra boeken mogen 
worden geleend! Enne...niet vergeten weer in te leveren hè! 

 
Volg ons op: 

Wij wensen iedereen fijne Pinksterdagen zien mekaar 
weer op woensdag 7 juni! 
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