De Flint
Openbaar onderwijs – waar verhalen samenkomen
Obs de Flint is een openbare school, waar iedereen welkom is.
De school is daarom de ontmoetingsplaats bij uitstek, de democratische samenleving in het
klein, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt,
in relatie met anderen en waar iedereen gelijkwaardig is.
Kies je voor de Flint, dan kies je voor een school die kinderen leert respectvol samen
te leven en te werken. In deze flyer, gemaakt door de leerlingenraad, wordt duidelijk hoe
we dat op de Flint doen.
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De leerlingenraad organiseert leuke activiteiten zoals een
kleedjesmarkt, Flint’s got talent, vossenjacht, een tosti- en
een filmmiddag.
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