
De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op. De kerstvakantie staat voor de deur. We kijken terug op een 

gezellige december maand. De kinderen hebben genoten van een fijn Sinterklaasfeest en afgelopen twee weken 

was de kerstsfeer erg fijn. Van een gezellig ingerichte school tot kersttruien, van kerststukjes tot kniepertjes.  

Woensdagavond hebben we met de kinderen genoten van een heerlijk kerstdiner. Er is weer veel energie gesto-

ken in het maken van heerlijke gerechten. Bedankt allemaal! 

Het einde van een kalenderjaar biedt traditiegetrouw de kans om terug te blikken op het afgelopen jaar. Met 

het aantreden van 1 januari 2020 heb ik er een heel jaar opzitten als directeur van obs De Flint. Een jaar waar ik 

met veel plezier aan terug denk, waarin we mooie dingen met elkaar hebben bereikt. 

We kunnen terugkijken op een goed inspectiebezoek, waarin we hebben kunnen laten zien waar we goed in 

zijn. Afgelopen november hebben we bezoek gehad van de Raad van Toezicht van Stichting PrimAH. Ook daar 

hebben we, samen met een afvaardiging vanuit de ouders, kunnen laten zien waar we als kleine school groot in 

kunnen zijn.  

Een mooi hoofdstuk om eerst af te sluiten en met een gerust hart vooruit te kunnen kijken. 

We staan met elkaar voor een prachtige school in een fijne omgeving, waar we iedere dag goed onderwijs kun-

nen verzorgen aan de kinderen uit de Broeksteek en omgeving. 

Ik kijk terug op een jaar waarin ik erg fijn heb samengewerkt met de collega’s, de ouders en alle andere betrok-

kenen uit de omgeving. Ik wil iedereen die zich in 2019 weer volop heeft ingezet voor de school bedanken. En 

kijk uit naar een prachtig 2020 waarin nieuwe, mooie dingen met elkaar gaan beleven.  

Voor nu wens ik iedereen een Fijne Kerstvakantie toe! 

Niels Koster 

Fijne Kerst! 





Schoolschaatsen 

Leerlingennieuws 

Afgelopen periode is Manoah verhuisd naar Beilen. Hij is vorige 

week gestart op zijn nieuwe school.  

Axel heeft afgelopen periode proefgedraaid op een andere 

school. Hij is daar eind november definitief gestart.  

Wij wensen Manoah en Axel veel plezier op de nieuwe school.  

18 november heeft de MR voor het laatst vergaderd.  

Saakje Berkenbosch, Directeur Bestuurder, schoof voor de laatste keer bij deze vergadering aan. Ieder jaar nodigt 

de MR de Directeur Bestuurder uit om met elkaar van gedachten te wisselen over de prognoses van het leerlin-

genaantal op school. Daarmee volgen we het beleid dat is vastgesteld voor scholen met een leerlingenaantal rond 

de 30 leerlingen. De prognoses vanuit het planbureau zien er positief uit en laten voor de toekomst zelfs een lich-

te stijging zien in het te verwachten leerlingenaantal. Dit komt overeen met het beeld van de school. Daarnaast 

spreken we altijd over de waarborging van de onderwijskwaliteit. Samen hebben we het vertrouwen uitgesproken 

voor toekomst.  

De MR heeft afscheid genomen van Saakje Berkenbosch, zij gaat met ingang van 1 januari a.s. met Pensioen.  

Jeroen Kleyberg start dan als nieuwe Directeur Bestuurder van Stichting PrimAH. Maandag 13 januari wordt een 

GMR avond georganiseerd. Als MR gaan we daar naartoe. Tevens is dit de eerste kennismaking met Jeroen.  

Naast bovenstaande hebben we stilgestaan bij het 

inspectierapport en het kwaliteitsverslag van 2018-

2019. 

Volgende MR vergaderingen zijn op 27 januari,  

9 maart en 25 mei.  

Nieuws vanuit de MR 

Een datum om te noteren! 

Maandag 27 januari gaan we met de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 schoolschaatsen in Kardinge, Gronin-

gen . We hebben de 400-meter baan geboekt en orga-

niseren daar zelf een leuke schaatsmiddag met korte 

lesjes en spelletjes.  

Na de kerstvakantie komt een oproep voor ouders die 

willen rijden.  



Oproep Klus-vrijwilliger 

In het mededelingenblad hebben wij de oproep geplaatst voor 

een nieuwe klus-vrijwilliger. Kennen jullie iemand die het leuk 

zou vinden zich met regelmaat in te zetten voor onderhouds-

klussen aan het schoolplein? Met zo nu en dan kleine onder-

houdsklussen in de school? Geef onze contact gegevens dan 

gerust even door.  

E-mail adres: directie.flint@primah.org 

Telefoonnummer: 0592-389338 

Nieuws vanuit de OR 

12 oktober is er door een club ouders en betrokkenen 

weer oud ijzer opgehaald . Dit heeft weer een prachtig 

bedrag opgeleverd voor de OR kas. Iedereen , namens het 

team van de Flint, bedankt voor de inzet! 

Oud IJzer 

Het jaar 2019 is alweer bijna voorbij. Als ouderraad hebben we afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd. 

We hebben geholpen met de pannenkoekendag, koningsdag, verjaardag van de leerkrachten, open dag, senioren-

ochtend, kerstfeest, sinterklaasfeest, kniepertjes bakken. 

Ook het klussen op het schoolplein is gedaan. 

Door de opbrengsten van het oud ijzer en oud papier wat we afgelopen jaar weer met elkaar hebben opgehaald 

kunnen de kinderen leuke dingen doen. Hierdoor is de ouderbijdrage ook lager dan op een andere school. 

Namens de ouderraad willen we jullie bedanken dat we als ouders met elkaar klaar staan voor deze geweldige 

school! 

Wij wensen iedereen dan ook fijne feestdagen en 

een mooi 2020. 





 

Onze ambities voor schoolontwikkeling hebben wij voor de komende periode verwoord in ons schoolplan. Op de 

zakelijke ouderavond in oktober hebben wij gepresenteerd welke aspecten daarin voor ons belangrijk zijn en wel-

ke doelstellingen voor dit schooljaar op het programma staan.  

In alle groepen werken we planmatig aan zicht op ontwikkeling van onze leerlingen. We werken daarin vanuit de 

leerstof inhoudelijke leerdoelen. Ook dit schooljaar staat dit met regelmaat op de agenda, zodat we daarbij leren 

van elkaar en de manier van werken goed inbedden in de schoolorganisatie. 

Daarvoor hebben we tijd geïnvesteerd, zodat de leerkrachten bij elkaar in de klas-

sen kunnen kijken. Om er vervolgens met elkaar over in gesprek te kunnen. 

Dit schooljaar nemen we onze manier van werken met software ter ondersteuning 

van ons onderwijs kritisch onder de loep, zodat we de software optimaal in kun-

nen zetten om te werken aan de leerdoelen voor de kinderen.  

Om kinderen actief te betrekken bij het leerproces zijn we afgelopen schooljaar 

gestart met het voeren van kind-leergesprekken. Dit schooljaar bouwen we dit 

uit om het tot een structureel onderdeel van ons onderwijs te laten zijn.  

Schoolontwikkeling 

Trakteren is een feestje! 

Trakteren op school is een feestje. Zowel voor het feest-

varken als voor de klas.  

Enkele jaren geleden hebben we vooral ingezet op gezon-

de traktaties. Langzaam verwatert dit natuurlijk weer wat. 

Toch zouden we het leuk vinden als de gezondere trakta-

ties weer wat vaker de school binnen kwamen.  


