
Meester Savio 

Eind dit schooljaar heeft meester Savio het eerste deel van zijn schoolleidersoplei-

ding afgerond en het diploma schoolleider basis bekwaam behaald.  

Vanaf deze plek nogmaals van harte gefeliciteerd. Savio gaat nu zijn carrière voort-

zetten in Utrecht. 

Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl 

in de gaten. Hier staan altijd belangrijke data 

van activiteiten op school vermeld.  

 

Belangrijke Data: 

 
Houd de kalender op onze website in de gaten. Wij zien 
iedereen graag weer op maandag  4 september! 

Woensdag 12 juli was het dan zover, mijn afscheids-

feestje op de Flint. De weer werkte niet helemaal 

mee, het was de natste juli maand in 17 jaar en ook 

de wind gooide roet in het eten. Maar dat mocht 

de pret niet drukken. Ik heb genoten van het thema 

“kip”, de fietstocht door het dorp en `s middags de 

afscheidsreceptie met ouders , kinderen , oud leer-

lingen, dorpsbewoners, collega`s en familie. Het 

was hartverwarmend en het maakte mijn afscheid heel speciaal. Overladen met cadeau-

tjes en bloemen ga ik nu nagenieten. Iedereen heel erg bedankt en ik wens iedereen al-

le goeds voor de toekomst. 

Jelly 

http://www.basisschooldeflint.nl/


Schoolreizen en uitjes 

De schoolreizen en de stedentrip zijn achter de rug. We hebben bij zowel 

de schoolreizen als de stedentrip de weergoden op onze hand gehad en 

dat maakte het extra leuk. Op onze website staan de verhaaltjes en de fo-

to`s. 

Verkeersouders 

Schooljaar 2017-2018 stopt Esther Sikkens als verkeers-

ouder. Esther, heel erg bedankt voor  je inzet als ver-

keersouders; de fiets controles, het verkeersexamen 

en alle andere verkeerszaken. We hebben een en-

thousiaste opvolgster gevonden, Cindy de Roo , met 

twee lieftallige assistentes, Tara Stellingwerf en Ingrid 

Dijkstra. We hebben al overleg gehad en de activitei-

ten voor volgend schooljaar aangevraagd. We gaan 

nog veel van deze dames horen!!! 

En ja, het verkeersplein op de Flint is een feit. Armand had van tevoren met een 

veegmachine het plein schoongeveegd en samen met team en leerlingen hebben we 

de restanten van het zand bij elkaar geveegd. Nu ziet alles er weer spic en span uit en 

kunnen onze kinderen genieten van de verkeerslessen op het plein. 

Vertrek Louane 

Helaas gaat Louane de Flint verlaten. Na de 

zomervakantie start ze op de Jan Thies-

school in Rolde. We wensen Louane daar 

veel plezier. 

Nieuwe leerling 

Na de vakantie begint Rosanne Steenblik op de Flint. We heten haar welkom en wensen haar veel 

plezier en succes bij ons op school! 



Jaarafsluiting 

Aanstaande donderdag 20 juli staat de jaarafsluiting 

en het afscheid van onze groep acht weer op het pro-

gramma. Het thema is dit jaar “Western. 

Zomerdip 

Technisch lezen vraagt dagelijkse instructie en 

oefening. In groep 3, 4 en 5 wordt er veel tijd 

aan besteed. Het blijkt dat de technische lees-

vaardigheid van de kinderen in de zomerva-

kantie terugloopt doordat er niet dagelijks 

meer wordt geoefend. Het gevolg is dat de 

leerlingen die in de zomervakantie niet lezen 

soms één of twee AVI-niveaus terugvallen. Dit 

noemen we de “zomerdip”. Het is dus belang-

rijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen. 

Hier een paar tips: 

Maak een Taalrugzak met boeken, luisterboeken, taalspelletjes of een reisdagboekje om onderweg din-
getjes in op te schrijven 

Zoek een leesmaatje. Er zijn ook kinderen die thuis blijven in de vakantie. Ga gezellig eens een paar keer 
samen lezen 

Laat de kinderen een eigen vakantieboek of vakantieverslag maken 
Luisterboeken; via de bibliotheek zijn er heel veel leuke luisterboeken te vinden. Lekker voor onderweg op 

een lange reis 

 
Om lezen in de zomervakantie nog meer te stimuleren heeft de bibliotheek de Vakan-

tieBieb-app ontwikkeld. Op de tablet of smartphone kun je dan heel veel digitale kin-

derboeken (e-books) lezen. De app is van 1 juli tot en met 30 augustus te downloaden 

in de App Store en Google Play Store. Kijk ook op www.vakantiebieb.nl voor meer in-

formatie. 

http://www.vakantiebieb.nl


 

Namens alle kinderen en teamleden wensen wij iedereen een 
fijne, ontspannen en zonnige zomervakantie! 

Graag tot ziens op maandag 4 september! 

 
Volg ons op: 


