SCHOOLJAAR 2019-2020

NUMMER 1:

29 augustus

AGENDA
Ma
Ma
Di

09-09 Ov vergadering
16-09 MR vergadering
24-09 Rodermarkt, alle kinderen vrij.

Aan alle ouders/verzorgers van De Flint,
Na de zomervakantie heten wij iedereen weer
van harte welkom op onze school. We hopen
dat iedereen lekker uitgerust en vol energie
aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Wij hebben er in een ieder geval heel veel zin
in!
Kalender
Hierbij ontvangt u de kalender voor dit
schooljaar. Het zou kunnen dat er nog een
paar kleine wijzigingen of aanvullingen zijn.
Daarom krijgt u de kalender nu digitaal en
binnenkort definitief op papier.
Informatie nieuw schooljaar
Hierbij nogmaals de groepsindeling voor dit
schooljaar. Omdat meester Jean Mario
studieverlof heeft dit schooljaar, werkt juf
Anyta meer dagen in groep 7/8. Een kleine
wijziging die pas tijdens de zomervakantie
bekend werd. Verder in deze nieuwsbrief
nogmaals praktische informatie voor het
nieuwe schooljaar.
Gelijke-dagen-model
De dag ziet er als volgt uit.
8.30 uur
Start van de dag
10.15-10.30 uur
Fruit eten en buiten
spelen
12.00-12.15 uur
Eten
12.15-12.45 uur
Buiten spelen.
14.00 uur
Naar huis.

De kinderen mogen langer doen over het
eten, ze hoeven zich niet te haasten. Tijdens
het eten doen we een onderwijsactiviteit, de
activiteit verschilt per groep. U kunt denken
aan een leergesprek, een instructie, een
educatief filmpje o.i.d. Omdat we het ook
belangrijk vinden dat de kinderen rustig en
gezellig kunnen eten, gaan we de eerste
weken bekijken op welke manier we dit het
beste kunnen vormgeven.
We zullen u hierover later weer informeren.
In de groepen 1/2 en 3/4 staat een koelkast in
de klas, hierin kan de lunch worden gezet. De
10 uur tussendoortjes mogen in de tas ( 1/2)
en in het krat (3/4). De groepen 5 t/m 8
mogen de lunch in de koelkast in de hal
zetten, de 10 uurtjes mogen in de tas blijven.
Hoofdluizencontrole
Zoals u misschien nog wel weet, wordt er na
iedere vakantie een luizencontrole gehouden.
We hopen dat er geen bijzonderheden zullen
worden gevonden. Mocht er iets gevonden
worden, dan wordt u op de hoogte gebracht
door de leerkracht van uw kind.
Thema’s sociaal emotionele vorming
Zoals u weet besteden we regelmatig
aandacht aan sociaal-emotionele vorming.
In alle groepen wordt deze eerste periode
gesproken over de schoolregels. Er worden
gezamenlijk groepsregels opgesteld, deze
worden zichtbaar in de klas opgehangen. Ook
introduceren we nu een maandregel voor de
hele school. Iedere maand hangen we een
andere regel op en besteden we extra
aandacht aan deze regel. We starten het
schooljaar met de regel: Buiten mag je
rennen, in de school lopen we rustig.
Gymrooster
De groepen 3 t/m 6 krijgen gymles van
Gertrude de Boer. Groep 7/8 krijgt gymles van
Edwin Teune. Groep 7/8 gymt in Roden en
gaat op de fiets. De andere groep gymmen in
Roderwolde en gaan met de bus.

Maandag:

Groep 3/4
Groep 5/6

10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur

Woensdag:
Groep 5/6
08.45-9.30 uur
Groep 5/6 vertrekt om 8.30 uur, de kinderen
moeten op woensdag dus ruim op tijd op
school zijn.
Groep 3/4
09.30-10.15 uur
Dinsdag:
Groep 7/8

11.15-12.00 uur

Vrijdag:
Groep 7/8

09.15-10.00 uur

