
We zijn nu een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar en gelukkig is iedereen goed gestart.  

Iedereen begint inmiddels al aardig te wennen aan de nieuwe groep. Hoewel de meeste kinderen el-

kaar natuurlijk goed kennen is zo’n start van een nieuw schooljaar altijd spannend. Voor iedereen is de 

groepssamenstelling namelijk veranderd. Misschien ben je ineens de oudste van de groep, of opnieuw 

weer de jongste, sommige groepen zijn van lokaal gewisseld of hebben een nieuwe juf of meester ge-

kregen. Aan het begin van het schooljaar staan we daar natuurlijk in alle groepen bij stil. Er worden 

activiteiten georganiseerd om elkaar wat beter te leren kennen. Soms in spelvorm, maar soms ook met 

samenwerkingsopdrachten.  

Het is fijn om te zien dat iedereen zijn/of haar plekje al aardig gevonden heeft en met plezier naar 

school gaat.  

Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen het fijn heeft op school. Het leren gaat namelijk een stuk 

gemakkelijker als je lekker in je vel zit. Daar besteden we op school veel aandacht aan. Mochten er be-

langrijke dingen zijn die we als leerkrachten moeten weten, schroom dat niet om dit even te melden of 

om even een afspraak te maken om 

hier wat uitvoeriger bij stil te kunnen 

staan.  

Voor nu wens ik iedereen weer een 

mooi en leerzaam schooljaar toe. 

Niels Koster 

Een goed begin is het halve werk 



Personele bezetting schooljaar 2019-2020 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  vrijdag 

Onderbouw Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke x 

Middenbouw Juf Chantal Juf Chantal Juf Maran Juf Maran  Juf Maran 

Bovenbouw Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Chantal Meester Niels 

Stagiaires: 

Elk schooljaar bieden wij een leerplek aan.  

We zijn dit schooljaar gestart met 2 stagiaires: 

Nienke: stagiaire Onderwijsassistent. Nienke is op donderdag 

en vrijdag bij ons op school. 

Patrick: 2e jaars PABO student. Patrick is op maandag bij ons 

op school. 

Zakelijke Ouderavond 10 oktober 

De zakelijke Ouderavond wordt dit schooljaar 

gehouden op donderdag 10 oktober.  De zakelij-

ke ouderavond is de jaarvergadering van de Ou-

derraad en de Medezeggenschapsraad.  

Na de pauze staat er een informatief deel t.a.v. 

schoolontwikkeling op het programma.  

16 september hebben we de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad. Bart Gorter is gestart als nieuwe 

voorzitter van de MR.  

We hebben gesproken over de kwaliteitszorg en welke doelstellingen de school voor zichtzelf heeft gesteld t.a.v. 

kwaliteitswaarborging. Een aantal punten staan daarvoor dit schooljaar specifiek op de agenda: 

 Planmatig werken aan leerdoelen 

 Teamleren, leren van elkaar en met elkaar 

 Kinderen actief betrekken bij hun leerproces 

 Effectief gebruik van digitale leermiddelen 

Ook hebben we gesproken over het aangekondigde inspectiebezoek van dinsdag 1 oktober a.s. De inhoud van de 

onderzoeksdag is toegelicht.  

Er zijn voor dit schooljaar 5 MR vergaderingen gepland: 18 november, 13 januari, 9 maart en 25 mei. 

Nieuws vanuit de MR 



Wij, Tara, Manon en Cindy zijn de verkeersouders van de Flint.  
We helpen mee met de activiteiten en organiseren en ondersteunen waar nodig. 
 
Er staan diverse activiteiten op het programma o.a; Fietscontrole in okt./nov. (datum en puntenlijst volgt) en het 
Verkeersexamen eind maart begin april (datum volgt).  
Bij het praktische verkeersexamen doen we graag een beroep op jullie als ouders van groep 8 om mee op post te 
staan. Dit is vaak op een woensdagmorgen en een tweetal uurtjes werk, het is onwijs leuk en gezellig. 
We komen er, mocht het nodig zijn, op terug om jullie te vragen voor hulp. 
 
Overige projecten waar we aan mee doen zijn Streetwise, Dode hoek en diverse voorstellingen met een leuk ver-
keersthema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag ook nog even aandacht voor de volgende punten….. 
 
 Inparkeren: Parkeer de auto met de snuit naar voren. Zorg ervoor dat je met inparkeren zicht hebt op de 

kinderen die rondom de auto lopen, rennen en fietsen, Zie je mij, zie ik jou! 
 Vermijd het gebruik van de Markeweg met de auto, 15 minuten voor schooltijd en 15 minuten na schooltijd. 
 Geef de kinderen de ruimte bij het weggaan op de fiets of lopend van het schoolplein. 
 Heb je nog iets waar we iets mee moeten of zijn er andere dringende dingen geef het aan ons door. 
 Mochten er vragen zijn, spreek ons aan. 
 Zie je mij, zie ik jou! Maak dit bespreekbaar. 
 
Wij hebben het zelf al regelmatig zien staan op de rechterkant op een trailer van een vrachtauto. En je wordt er 

wel even weer aan herinnerd:  Als wij de chauffeur niet zien, ziet hij ons ook niet! 
 
Dus heb in het verkeer altijd oogcontact met je mede weggebruikers.  
Veiligheid staat voorop. 
 

Dus, Zie je mij zie ik jou! 
 
Groetjes Tara, Manon en Cindy 

Werkgroep verkeer 


