
Kalender 

Houd de kalender op www.basisschooldeflint.nl 

in de gaten. Hier staan altijd belangrijke data 

van activiteiten op school vermeld.  

 

20 April was bij O.B.S de Flint meester en juffen dag tegelijk met 

koningsspelen. 

Het was er een gezellige sfeer. 

Iedereen zag er kleurig en fleurig uit. 

Als eerste gingen alle kinderen uit groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 

ontbijten aan verschillende tafelgroepjes. 

Het was zo lekker weer dat ze buiten gingen ontbijten. 

Allemaal waren ze lekker aan het eten. 

 

In de middag waren er lekkere pannenkoeken. 

Iedereen heeft ervan genoten. 

Jammer genoeg was de dag al bijna voorbij. 

Groep 5, 6, 7 en 8 gingen met zen allen terug 

op de fiets. 

http://www.basisschooldeflint.nl/


 

Toen hebben we ook spelletjes gedaan op 
de zandverstuiving bij kamp Westerbork.  

Groep 5, 6, 7 en 8 zijn er op de fiets gegaan  

Harmen, Lasse, Bart, Naomi, Jonny, Femke 
en Mirthe hebben meegeholpen met een 
hele mooie hut.  
Wilco, Xavier, Stijn, Tom en Stefan heb een 
bunker gemaakt.  

Die was heel mooi.  

Het was een super gezellige dag!!!!!!!!  

Mirthe  



 

 Kandidaten OG GMR  

Oproep  
Gieten, 25 april 2018  

Beste ouders en verzorgers,  

Afgelopen 12 april heeft de huidige GMR ingestemd met een nieuwe reglement en statuut, waarin beschreven 

staat hoe de GMR vanaf 1 augustus 2018 vorm zal krijgen. Met het aannemen van het nieuwe regelement en 

statuut heft de zittende GMR zichzelf op per 31 juli 2018 en zijn we op zoek naar kandidaten voor de nieuw te 

vormen GMR.  

Wat is de GMR? 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie. De 

Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot 

aantal beleidsonderdelen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande za-

ken die alle scholen aangaan. Totaal bestaat de GMR uit acht leden: twee ouders en personeelsleden uit 

twee clusters. Cluster 1 bestaat uit obs de Eshoek, obs Jan Thies en obs Gieten. De overige scholen vormen 

Cluster 2. Omdat per 1 augustus 2018 de GMR in de nieuwe vorm van start gaat, zijn we op zoek naar alle 

acht leden.  

Hoewel de nieuwe GMR nog een huishoudelijk reglement moet vaststellen, kunt u er van uitgaan dat het gaat 

om een tijdsinvestering van ongeveer 60 uur op jaarbasis.  

Wie zoeken we? 

We zoeken ouders of verzorgers die geïnteresseerd zijn in een plek in de nieuwe GMR. Door u op te geven, 

geeft u aan mee te willen denken over bovenschools beleid. Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die met 

enthousiasme en expertise een bijdrage kunnen leveren.  

Aanmelden kan vóór 4 juni 2018, via secretaris.gmr@primah.org. Bij de aanmelding krijgen wij graag een digi-

tale foto en een schriftelijke motivatie (max. 500 woorden).  

Wij wensen iedereen een hele 

fijne meivakantie 

 
Volg ons op: 




