
Meester Niels 

Vanaf de herfstvakantie gaat meester Niels ook op donderdag en vrijdag werken. 

Hij neemt dan het lesgeven aan groep 6-7-8 over van juf Yvonne. We bedanken 

Yvonne voor haar inzet van de afgelopen weken! 

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  30 oktober! 

Durk geeft muziekles aan groep 4-5 
 

Durk kwam opeens binnen in de klas. 

Hij had muziekinstrumenten mee.  

We gingen eerst een liedje leren. Het was Drumming, een Engels liedje. We moesten meezingen en na-

doen. 

Daarna mochten we zelf op de instrumenten. Het was een trompet, een ukelele en een trombone. Dat von-

den we heel erg leuk, maar ook heel moeilijk. 

Meester Durk hoopt dat we op blokfluitles komen.  

http://www.basisschooldeflint.nl/


Kinderboekenweek samen met het kleine beestjes project 

Bijdrage van groep 4-5 

Het thema was gruwelijk eng en kleine beestjes zijn dat soms ook wel. We hebben liedjes gezongen over heksen, spin-

nen en slakken. In de pauze zochten we pissebedden en wormen. Die hebben we goed bekeken. Ook hebben we met 

de klas zelf enge verhalen  geschreven over kleine beestjes. Daar hebben we tekeningen bij gemaakt en een kaftje er-

om.  

’s Morgens begonnen we de dag met boeken over kleine beestjes lezen, zoals de slak, de mier, de duizendpoot, de 

spin, enz. We hebben ook een spin en een slak geknutseld. Het slakkenhuis met vingerhaken. Er waren ook mooie film-

pjes over de diertjes. 

Het eind was het ontdekpad. We gingen met de bovenbouw in groepjes de opdrachten op het schoolplein doen. We 

gingen een regenworm optillen, beestjes zoeken in een boom, we hebben een slak op ons gezicht gehad en spinnetjes 

uit de boom geschud op een wit laken.  Er waren ook sprinkhanen. Wat kunnen die ver springen…. Ook moesten we 

foto’s herkennen van diertjes en foto’s op volgorde leggen. In het wormenhotel wonen nog een paar wormen. We 

hopen dat we deze week de gangetjes zien. 

Het was erg leuk en we hebben plezier gehad. Ook hebben we er van geleerd. 

Zakelijke Ouderavond 

Donderdag 2 november organiseren de OR en de MR de zakelijke ouderavond. We starten om 

20.00 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar. U bent van harte uitgenodigd! 

Meester Tristan 

Na het bijwonen van een 

gymles van juf Nelleke, 

heeft stagiaire Tristan be-

sloten over te stappen van 

de PABO naar de ALO, de 

opleiding tot vakleerkracht 

gymnastiek. Na de herfstva-

kantie start hij op zijn nieu-

we opleiding. Vandaag 

komt hij afscheid nemen 

van de kinderen.  

Wie weet zien we hem te-

rug als gymstagiaire. Hij is in 

ieder geval van harte wel-

kom. We wensen hem veel 

plezier op de ALO! 



Goede actie van de verkeersouders 

De verkeersveiligheid rondom de school is vergroot. De verkeersouders hebben de waarschuwingsborden 

geregeld en Jacob Haandrikman van de gemeente Aa en Hunze heeft ze geplaatst. BEDANKT! 

Wij wensen iedereen een hele 

fijne herfstvakantie 

 
Volg ons op: 



Springkussen Feest       
herfstvakantie 

Wanneer:
Maandag 23 oktober in Sporthal de Goorns in Gieten 
Dinsdag 24 oktober in sporthal de Boerhoorn in Rolde

Tijd: Peuters      09.00 - 10.00 uur (Alleen in Rolde)

Groep 1 t/m 4 09:00 - 12:00 uur
Groep 5 t/m 8 13:00 - 16:00 uur (ook lasergame)

Organisatie:

Deelname is gratis!  


