
Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl 

in de gaten. Hier staan altijd belangrijke data 

van activiteiten op school vermeld.  

 

Voorstelling Stoplicht! 

Donderdag 15 februari hebben de kinderen van de onderbouw 

een theatervoorstelling op school gehad in het kader van verkeer. 

In het theaterstuk wordt op speelse wijze de functie van het ver-

keerslicht uitgelegd. 

 

Rood, oranje, groen..... 

Samen wonen ze in het stoplicht. Samen zorgen ze dat de auto’s, 

de fietsen en de mensen die lopen op straat veilig kunnen overste-

ken. Maar dan gaan de dingen ineens anders dan normaal; er 

gaan dingen mis op de weg! O o als dat maar goed komt!  

 

http://www.basisschooldeflint.nl/


Door: Dominique 

Afgelopen week hebben wij gewerkt 

aan het thema Olympische spelen. 

De kinderen uit groep 6,7 en 8 hebben 

op maandag, dinsdag en woensdag 

middag gewerkt aan het Olympische 

project. Met elkaar hebben we de score 

bij gehouden en de medailles nage-

maakt. We hebben gewerkt in speciale 

werkboekjes en veel leuke knutsel-

werkjes gemaakt. Bij gym hebben we  

verschillende dingen gedaan zoals: bob-

slee, skiën en schaatsen. Het was een 

super week. Hup, hup TeamNL! 

 
Volg ons op: 

Door Tristan We hebben veel boekjes gekregen, een schaatsboekje, een olympische winterspelen boekje. We 

hebben veel winterspelen gekeken. Renate Groenewold is langs geweest en we mochten haar medailles 

zien. We hebben veel geleerd over de winterspelen en over Noord-Korea en Zuid-Korea. We hebben een 

bord waar de stand wordt bijgehouden.               

Olympische Spelen in de bovenbouw 



Maran weer aan het 

werk 

Het herstel van Maran gaat 

voorspoedig. Deze week 

heeft ze al twee ochtenden 

gewerkt. Gewapend met 

haar stok lukt het prima! Na 

de vakantie hervat ze haar 

werk op onze school.  

Wij wensen iedereen een hele 

fijne vakantie 

De afgelopen weken heeft 

Nathalie van der Velde 

Maran vervangen.   

BEDANKT! 

 

NLDoet 

We hebben ons aangemeld voor 

NLDoet. Als onze aanvraag gehono-

reerd wordt, gaan we vrijdagmiddag  

9 maart met de kinderen klussen. 

Ouders die zin hebben om ons te 

helpen zijn dan van harte welkom. 

We laten u z.s.m. weten of NLDoet 

doorgaat.  



Springkussen Feest       

voorjaarsvakantie  

Ma 26 feb. in sportzaal de Strohalm Gasselternijveen
Groep 1 t/m 4   09:30 - 12:00 uur
Groep 5 t/m 8 13:00 - 15:30 uur

Di 27 feb. in sporthal Burg.Lambershal Annen 
Peuters      09.30 - 10.30 uur
Groep 1 t/m 4 09:30 - 12:00 uur
Groep 5 t/m 8 13:00 - 15:30 uur (o.a. lasergamen)

Organisatie: 

Deelname is gratis!  


