Newsflash 11 maart 2022
Inhoud

Welkom!
Na het vertrek van Rogier schrijven Nancy en Annemie nu de newsflash. We
proberen dit net zo mooi te maken zoals Rogier dit voorheen deed. We doen
ons best om uw zo goed mogelijk te informeren!
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Belangrijke data
14 april
Paasviering
15 april t/m 18 april
Paasweekend – alle
leerlingen zijn vrij.

De afgelopen weken hebben we gezien wat voor een impact de situatie in
Oekraïne heeft op alle leerlingen, ouders en collega’s. De betrokkenheid
rondom de inzamelingsactie was enorm! Er zijn dozen vol tandenborstels,
tandpasta, babyvoeding, luiers, rijst, pasta en nog vele andere producten
naar het inzamelpunt gebracht. We willen u, mede namens de ouders van
Lizzi en Katrina, ontzettend bedanken voor uw bijdrage!

22 april
Koningsspelen
26 april
Studiemiddag – alle
leerlingen zijn vrij vanaf
12.00 uur
27 april
Koningsdag
28 april
Eindtoets groep 8

Actualiteiten via Parro
De situatie in Oekraïne is de afgelopen week in meerdere groepen
besproken. In de midden- en bovenbouw komen deze gesprekken vaak voort
uit Jeugdjournaal en de lessen van Nieuwsbegrip. Omdat we merken dat dit
bij sommige kinderen tot spanning kan leiden, kan het nodig zijn om u
hierover te informeren via Parro. U als ouder kunt dan zelf beslissen om het
thuis verder met uw kind te bespreken.
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Instroomgroep gestart!
Begin maart is de instroomgroep gestart met vijf
nieuwe leerlingen, juf Janneke en juf Humeyra. De
verwachting is dat aan het einde van dit schooljaar
de groep bestaat uit ongeveer 21 leerlingen.
In de volgende newsflash stellen ze zich aan u voor!

Start Islamitische les
Deze maand is de Islamitische les voor de kinderen
van de groepen 4 t/m 8 die zich hiervoor hebben
opgegeven weer gestart. Fijn dat dit door alle
versoepelingen ook weer kan starten.

Gast in de klas
Op de schoolplanner heeft u kunnen zien dat deze
maand, gast in de klas gepland stond. We willen u,
als ouder, graag weer in de school zien! Vanwege
onder andere de vele verschuivingen de afgelopen
periode door zieken hebben we besloten Gast in de
klas te verschuiven naar de week van 16 mei t/m
20 mei.

u dus iets willen doorgeven onder schooltijd, kunt u
voor de zekerheid het beste naar school bellen.
De leerkrachten van de Flint, zullen hier de
komende periode zelf ook weer scherp op zijn.

Sollicitatieprocedure nieuwe
directeur
De afgelopen weken zijn we gestart met de
sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur voor
het nieuwe schooljaar. Zo is er, onder begeleiding
van een externe, een vacature geschreven waarin
o.a. de kwaliteiten van de directeur van de Flint
worden beschreven. De sollicitatiegesprekken
zullen in de maand april plaatsvinden.
We hopen u snel meer te kunnen informeren over
de voortgang.

Communicatie via Parro
In de corona periode is de communicatie tussen
ouders en leerkrachten, via Parro, flink
toegenomen. We merken dat de lijntjes daardoor
kort zijn, maar ook dat er veel wordt
doorgegeven/besproken via de app.
Voor korte mededelingen of het maken van een
afspraak, is dat ontzettend fijn. Echter is het niet de
bedoeling en wenselijk om hele gesprekken via de
app te voeren. Een telefonisch gesprek of een
afspraak op school plannen is dan prettiger.
Daarnaast hebben leerkrachten niet de gehele dag
zicht op Parro. Soms kunnen ze in hun pauze even
kijken, maar ze zijn niet continu bereikbaar. Mocht
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