
Nog heel even en dan is het alweer zover, zomervakantie. We kunnen wel stellen dat we terug kijken op een 

uniek schooljaar. We maken met elkaar een zeer bijzondere periode mee, die we nooit zullen vergeten.  

In maart werden we geconfronteerd met een situatie waarbij we de scholen moesten sluiten. Er volgde een pe-

riode van thuisonderwijs waarbij er bij ons allemaal een beroep werd gedaan op andere vaardigheden. Voor ons 

als team betekende dit in een korte tijd thuisonderwijs opzetten en verzorgen, voor jullie als ouders jullie kin-

deren begeleiden bij het thuisonderwijs en voor de kinderen ineens veel zelfstandiger met je schoolwerk aan 

het werk gaan in een omgeving waarin je normaal gesproken vrij bent.  

Ook toen de maatregelen wat werden versoepeld, kwamen we voor een nieuwe uitdaging te staan.  Een situatie 

waarin de kinderen gelukkig wel weer naar school toe konden, maar nog maar met een klein gedeelte van de 

groep tegelijkertijd.  

Gelukkig hebben we het schooljaar wel met alle kinderen tegelijk kunnen afronden.  

 

Afgelopen periode hebben we gedraaid met een onderwijsprogramma met tijdelijke aangepaste schooltijden. 

Zoals in dit onderwijsprogramma al aangekondigd was, hebben we deze wijziging door laten lopen tot aan de 

zomervakantie. Na de zomervakantie gaan we weer terug naar onze reguliere schooltijden.  

Later in deze nieuwsbrief kom ik hier nog uitvoeriger op terug.  

Ik wil alle ouders heel erg bedanken voor de inzet van afgelopen schooljaar, met daarin de afgelopen periode in 

het bijzonder. Er is een groot beroep gedaan op jullie flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Vooruitkijkend op 

het nieuwe schooljaar hopen wij natuurlijk dat we weer zo normaal mogelijk kunnen starten. Echter houden wij 

er ook rekening mee dat we in het najaar wellicht weer geconfronteerd worden met aangescherpte maatrege-

len. Ook dan zullen we met alle flexibiliteit weer zoeken naar de beste oplossingen voor dat moment. 

Donderdag 2 juli kunnen we het jaar gepast afronden met onze jaarafsluiting. We nemen dan afscheid van 

groep 8.  

Ook zijn dit de laatste werkdagen van juf Maran. Na ruim 30 jaar bij ons op school en meer dan 40 jaar werk-

zaam te zijn geweest in het onderwijs, gaat juf Maran met pensioen.  

Vrijdag 3 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en sluiten we met een goed gevoel de schooldeuren. We gaan 

dan heerlijk genieten van een welverdiende zomervakantie. 

Ik wens jullie dan ook allemaal een hele fijne, gezonde zomer toe!  

Niels Koster 

Terugblik op een bewogen schooljaar 



Personele bezetting schooljaar 2020-2021 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  vrijdag 

Onderbouw Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke x 

Middenbouw Juf Chantal Juf Chantal Juf chantal Juf Chantal  Meester Niels 

Bovenbouw Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Martine Juf Martine 

Bewegingsonderwijs: Op maandagmiddag 

geeft Juf Nelleke de gymlessen. Op vrijdagochtend 

geeft meester Niels de gymlessen 

Engels: Op donder-

dagmiddag geeft Juf Melissande Engels aan de groepen 1 t/m 8. 

HVO/GVO: De HVO lessen van groep 6,7,8 worden komend 

schooljaar op de donderdagmiddag verzorgd door meester Han.  

De GVO lessen van groep 3,4,5 worden op dinsdagmiddag  

     gegeven door juf Anja. 

Juf Maran na 43 jaar onderwijs met pensioen 

Na 43 jaar als juf werkzaam geweest te zijn, gaat juf Maran met 

pensioen. 43 jaar geleden is juf Maran in Rolde op de Jan-

Thiesschool haar onderwijscarrière begonnen. Tien jaar later is 

ze bij ons op school komen werken. Dit was zo leuk, dat ze haar 

gehele onderwijscarrière hier is blijven werken. Als je ruim 30 

jaar op dezelfde school werkt, dan heb je heel wat kinderen uit 

de Broekstreek en omgeving in de klas gehad. Vele ouders van 

onze kinderen hebben zelf nog les gehad van juf Maran.  

 

Rekensom:… als je 33 jaar op obs De Flint hebt gewerkt en elk 

jaar gemiddeld 15 kinderen in de klas hebt gehad, hoeveel kin-

deren heb je dan in totaal in de klas gehad? ……….. 

Aan het eind van dit schooljaar zwaaien we juf Maran uit en ne-

men de kinderen afscheid.  

We wensen juf Maran heel veel plezier met deze nieuwe perio-

de die aanbreekt. Ga er lekker van genieten!! 



25 mei vergaderde de MR voor de vierde keer dit schooljaar.  

We hebben kort teruggeblikt op de afgelopen periode.  

Daarnaast hebben we gesproken over het werkverdelingsplan. Dit plan is in concept toegelicht en is binnen het 

team in de afgelopen periode vastgesteld. Ook hebben we het formatieplan voor het nieuwe schooljaar besproken 

en vastgesteld.  

Voor de oproep van de vacante plek MR-lid oudergeleding, is één reactie binnen gekomen. Anton Brinkman heeft 

aangegeven wel in de MR te willen. Hij is de enige kandidaat die zich gemeld heeft en daarmee een op een be-

noembaar als MR-lid.  

Hij neemt met ingang van het nieuwe schooljaar de plaats van Henk Stoffers in.  

We bedanken Henk voor zijn betrokkenheid en inzet van de afgelopen jaren.  

Schoolontwikkeling 

Nieuws vanuit de MR 

Begin dit schooljaar hebben we een intensieve periode van 

ontwikkeling mogen bekronen met een positief inspectiebe-

zoek. De basiskwaliteit van het onderwijs is op De Flint dik 

op orde. We hebben kunnen laten zien dat we een goede 

ontwikkeling in gang hebben gezet. Dit is een mooie bevesti-

ging voor hard werken en op zijn plaats voor de kwaliteit die 

we dagelijks leveren. 

Daarbij geeft een positieve beoordeling van de inspectie ons 

de ruimte om schoolspecifieke ambities verder uit te wer-

ken. Afgelopen schooljaar hebben we de focus gehad op kin-

deren actief betrekken bij hun leerproces en zo, datgene 

wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren, af te stem-

men op het leerstofaanbod. Om kinderen nog handiger en 

makkelijker te kunnen laten werken aan de eigen leerdoelen, hebben we goed gekeken hoe we onze digitale leer-

middelen zo effectief mogelijk in kunnen zetten. We hebben een pilot gedraaid met Gynzy Kids. Dit gaan we 

vanaf het nieuwe schooljaar schoolbreed inzetten.   

In alle ontwikkeling die we in gang zetten staat leren van elkaar en met elkaar centraal. Schoolontwikkeling is pas 

succesvol als je met elkaar samen optrekt en wil leren van elkaar. Regelmatig om hulp vragen, kijken bij elkaar in 

de klas en de kennis die we met elkaar in huis hebben delen op teammomenten, zijn elementen die we structureel 

organiseren.   



Schooltijden 

Afgelopen periode hebben we gedraaid met tijdelijke aangepaste schooltijden. In het document Onderwijspro-

gramma tot de zomervakantie, hebben jullie kunnen lezen dat we deze schooltijden tot de zomer door laten 

lopen.   

‘Noodgedwongen’ hebben we afgelopen periode deels kunnen ervaren hoe een 5 gelijke dagenrooster in de prak-

tijk zou kunnen werken. Een unieke situatie waarbij wij als team inzicht hebben kunnen krijgen in de positieve kan-

ten van een 5 gelijke dagen rooster, maar ook hebben we de kanttekeningen zelf kunnen ervaren. We krijgen van-

uit ouders regelmatig berichten over positieve ervaringen met het 5 gelijke dagenmodel en daarbij krijgen we ook 

de vraag of we het 5 gelijke dagenmodel niet gewoon kunnen handhaven.  Dit is echter “te kort door de bocht”. 

Om schooltijden te wijzigen is het belangrijk om onderwijsinhoudelijk en organisatorisch een aantal zaken goed 

helder te hebben en te regelen.  

We starten in het nieuwe schooljaar dan ook met de reguliere schooltijden. (Schooltijden van voor de schoolslui-

ting) 

Afgelopen schooljaar zouden we in maart ‘andere schooltijden’ op de agenda hebben staan. Echter is dit onder-

werp door de schoolsluiting en coronamaatregelen even geparkeerd. Wel willen we dit onderzoek en de daarbij 

behorende procedure aan het begin van het schooljaar direct opstarten.  

Jullie kunnen hierbij globaal rekening houden met het volgende tijdpad: 

17 augustus 2020:   Start nieuwe schooljaar volgens onze ‘oude’ schooltijden. 

September 2020:   Opstellen Procedure Schooltijden en verspreiden; 

     Opstarten onderzoek Andere Schooltijden; 

     - Evaluatie ervaringen schoolteam 

     - Ouderpeiling ervaringen periode 5 gelijke dagenrooster  

     - Ouderpeiling behoefte aan wijziging schooltijden 

 

Oktober 2020:  Zakelijke ouderavond “Thema Andere schooltijden” 

November 2020:  Afhankelijk van de uitkomsten uit evaluaties, onderzoek en peilingen procedure verder  

    vormgeven of afsluiten. 

* Bij positieve uitkomsten vanuit evaluaties en onderzoek procedure verder vormgeven. Bij overstap naar andere 

schooltijden zijn er voor ons twee mogelijke overstapmomenten. Allereerst zou dit kunnen bij de start van een 

nieuw schooljaar, een tweede optie is bij de start van een nieuw kalenderjaar.  

Afhankelijk van bovenstaande moeten we nagaan van voor ons wenselijk is. 



Het zal de ouders die onlangs nog bij school geweest zijn niet 

ontgaan zijn. We hebben prachtige nieuwe picknicktafels op 

ons schoolplein gekregen. Vanuit het team hebben we bij de 

Ouderraad enkele wensen mogen aangeven t.a.v de vervan-

ging van materialen ter ondersteuning van schoolactiviteiten.  

Zo hebben we aan het begin van het schooljaar een nieuwe 

draagbare luidspreker aan mogen schaffen en hebben we af-

gelopen voorjaar onze picknicktafels kunnen vervangen. 

Wij zijn hier heel erg blij mee, heel erg bedankt! 

Prachtige picknicktafels 

Nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie start Owen bij ons op school Hij 

wordt in september 4 jaar.  

Ook start Sem na de vakantie bij ons op school. Hij start in 

het nieuwe schooljaar in groep 7.  

Veel plezier bij ons op school! 

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2020-2021 
Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Pasen 02-04-2021 05-04-2021 

Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 24-05-2021 

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

  

Studiedagen/vrije dagen     

Roldermarkt (di) 08-09-2020   

Studiemiddag (ma) 21-09-2020   

Studiedag nader in te plannen*   

* U wordt hierover vroegtijdig via Mijnschoolinfo geïnformeerd 



Het begon zo mooi in het nieuwe jaar van 2020. Totdat we ineens te maken kregen met het Corona virus die er-
voor zorgde dat de kinderen thuis moesten werken. Ook de leuke activiteiten die we als ouderraad bedacht had-
den met de leerkrachten konden niet doorgaan. Denk maar aan meesters en juffendag, koningsdag, paasontbijt, 
de schoolreizen. We hopen dat we onze ideeën kunnen gebruiken voor volgend schooljaar. 
De Ouderraad heeft gelukkig weer vergaderd op 1,5 m afstand en heeft samen met de leerkrachten de jaarafslui-
ting uitgewerkt, die we gelukkig door kunnen laten gaan op het schoolplein. 
 
Henk en Agnes stoppen als penningmeester. Hiervoor hebben we Jan Blok benaderd en die gaat het overnemen. 
Hier zijn we blij mee dat ook deze functie weer is opgevuld. 
We gaan ervan uit dat het oud papier na de zomervakantie weer gewoon zo loopt als de planning is en dat er 
geen zaterdagen meer uitvallen, waardoor er ineens heel veel papier opstapelt. 
Doordat er in het voorjaar geen oud ijzer gehaald kon worden,  hebben we dit jaar maar 1 keer om het op te ha-
len, dit wordt gedaan op 5 september. 
 
Door de opbrengsten van het oud ijzer en oud papier kunnen de kinderen leuke dingen doen. Hierdoor is de  
ouderbijdrage ook lager dan gebruikelijk.  Het is ook fijn om dit dus samen te kunnen doen voor deze geweldige 
school. 
 
Namens de ouderraad wensen we jullie een fijne vakantie!!! 

Nieuws van de OR 


