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Voor de ouders.
Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen. De één had er weer
ontzettend veel zin in terwijl de ander nog wel even moest wennen aan
het nieuwe dagritme, een andere groep, een ander lokaal of een
nieuwe leerkracht. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over een
aantal zaken die met name aan het begin van het schooljaar van
belang zijn.
Andere schooltijden.
We zijn dit schooljaar gestart met het vijf gelijke dagen model. Voor
leerlingen, leerkrachten en ouders best wel even spannend. Maar de
eerste ervaringen zijn erg positief. Het is voor iedereen nog even een
zoektocht wat wel of niet onder een lunchpakket wordt verstaan. Voor
het tussendoortje om 10 uur kunnen de kinderen drinken, fruit of
koekjes meenemen. Voor de lunch nemen kinderen boterhammen met
beleg mee en iets te drinken (melk, drinkyoghurt vruchtensap). Als
aanvulling hierbij is (knijp)fruit of een klein yoghurtje mogelijk.
Voorlezen Wethouder Huizing.
Wethouder Jeroen Huizing komt woensdag 7 september bij ons op
school om voor te lezen aan groep 1/2. Dit komt hij doen in het kader
van de week van de alfabetisering.
Leerlingen groep 1/2 vrij.
Alle onderbouw leerkrachten van de VPCBO volgen de scholing
Specialist jonge kind. Daardoor zijn de kinderen in groep 1/2 een
aantal dagen vrij gedurende het schooljaar. De eerste scholingsdag is
maandag 12 september. Groep 1/2 is deze dag vrij.
Informatieavond en doelstellinggesprekken.
Leerkrachten van groep 1 t/m 6 vertellen op dinsdagavond 20
september wat er allemaal gebeurt in hun groep, hoe er gewerkt wordt
en welke leerstof er wordt behandeld. Ook kunt u materialen en
methodes bekijken. U dient zich op te geven met het opgavestrookje
die bij de brief zit die u binnenkort krijgt. In groep 7/8 worden ouders
met hun kind uitgenodigd om samen met de leerkracht te praten over
hoe er gewerkt wordt in groep 7/8 maar ook waaraan er gewerkt wordt
gedurende het schooljaar.
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Activiteitenkalender.
Vorige week heeft u de kalender ontvangen. Hierin staan belangrijke
data en gegevens. De schoolgids staat op de website en wordt niet
meer op papier uitgegeven. Alleen nieuwe ouders ontvangen een
papieren versie.
Jantje Beton actie.
Ieder jaar organiseert Jantje Beton de Jantje Beton Loterij. Een actie
waaraan jaarlijks veel scholen deelnemen. En niet voor niets. De helft
van de opbrengst gaat namelijk direct naar de eigen school. De andere
helft gaat naar Jantje Beton, die het geld besteedt aan kinderen die het
extra nodig hebben. Ook onze school doet dit jaar weer mee met de
verkoop van loten. Op woensdag 14 september krijgen alle leerlingen
in groep 5 t/m 8 een boekje met tien loten mee om te verkopen.
Kunstmenuvoorstelling groep 1/2, Er was weer …..
Een energieke, vrolijke en bijzondere voorstelling voor elke plek en elk
moment! Deze voorstelling wordt in het speellokaal van Brede School
Som gegeven op maandag 26 september.
En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde. Nou niet helemaal. Want
wat gebeurt er daarna? Sneeuwwitje komt er achter dat prinses zijn
helemaal niet zo makkelijk is als ze wel dacht. Dat ze
prinsessendingen moet leren en sommige dingen niet meer mag nu ze
prinses is. En de dwergen komen er achter dat het leven zonder
Sneeuwwitje ook niet zo simpel is. Zij moeten met z’n zevenen weer
voor zichzelf leren zorgen. Moet iedereen zich maar neerleggen bij zijn
nieuwe leven? Of kunnen ze weer terug naar hoe het vroeger was?
Groepsboek.
Aan het begin van het schooljaar zijn er in iedere groep diverse
activiteiten gericht op groepsvorming. Hiermee willen we een veilig
leerklimaat bevorderen waarin leerlingen elkaar kennen, vertrouwen
en accepteren. De regels worden regelmatig besproken en we trainen
sociale vaardigheden. Leerlingen vanaf groep 3 maken met elkaar een
groepsboek. In dit groepsboek krijgt iedereen de gelegenheid iets te
vertellen over zichzelf. Alle verhalen worden gebundeld en bewaard in
de klas zodat klasgenoten dit van elkaar kunnen lezen.

Te voet of op de fiets naar school.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is zelf te voet en te fiets naar
school gaan een belangrijke leer- en verkeerservaring. Deze
dagelijkse praktijk maakt hen vertrouwd met hun weg door het verkeer
en maakt het mogelijk hun belevingswereld te vergroten.
Als ouder kunt u zelf meehelpen aan de vergroting van de
verkeersveiligheid – en mogelijk doet u dat al.
Breng uw zoon of dochter geregeld lopend of met de fiets naar school.
Door verkeer zelf te ervaren, leren kinderen al jong ‘verkeersgevoel’
aan. Als u lopend komt kunt u het voetpad langs de Dr. Picardtlaan
gebruiken. Hier ligt echter geen fietspad. Voor fietsers is het daarom
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veiliger om via de Rembrandtlaan en de Willem Marisstraat naar de
fietsenrekken te gaan. Hier ligt namelijk een fietspad.

Kiss en ride strook.
Op de parkeerplaats direct voor de school is een zogenaamde Kiss &
Ride-strook aangelegd. Deze afzetstrook moet ervoor zorgen dat
ouders hun kinderen eenvoudig kunnen afzetten of ophalen zonder
zelf uit te hoeven stappen. Ze kunnen dan meteen weer verder rijden.
Een Kiss & Ride-strook is dus geen parkeerplek. De afzetstrook blijkt
echter niet optimaal te werken en wordt dagelijks als een 'normale'
parkeerstrook gebruikt.
We willen graag nog eens wijzen op de regels voor deze strook:
* De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen;
* De ouders die de 'kiss en ride'-strook gebruiken, moeten ook echt
direct weer doorrijden;
* Voor ouders die even mee naar binnen willen, is parkeerruimte
beschikbaar;

Mobiele telefoons.
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken, dat merken we ook bij
onze leerlingen. We kunnen dan ook niet tegenhouden dat kinderen
hun mobiel mee naar school nemen. Wel willen we nog eens
benadrukken dat de kinderen zich aan de schoolafspraken omtrent de
mobiele telefoon moeten houden. De afspraak is dat de mobiele
telefoon uit staat onder schooltijd. Dit geldt dus ook voor de pauzes en
schoolactiviteiten buiten de deur. Daarnaast kan de school niet
aansprakelijk worden gesteld bij verlies, beschadiging of diefstal van
de mobiele telefoon. De verantwoording hiervoor ligt bij de ouders.

Telefoonnummers.
Het komt nogal eens voor dat wij op school niet altijd beschikken over
de juiste telefoonnummers. Veelal gaat het hierbij dan om mobiele
nummers. Wilt u er daarom aan denken dat u uw nieuwe nummer ook
even aan school doorgeeft zodat ons bestand up-to-date is en blijft.

Volg ons via Facebook.
De Mijndert kunt u volgen via facebook. Via facebook verschijnen
regelmatig korte berichtjes over activiteiten en nieuwsfeiten op school.
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Jarigen in de komende periode.

aaaaaa
Mijndert van der
Thijnenschool
Jan van Scorelstraat 11
7741 XM Coevorden
O524 513283
info@mvdthijnenschool.nl
Bezoek ook onze website
www.mvdthijnenschool.nl
of volg ons

2 september
3 september
3 september
4 september
5 september
5 september
7 september
14 september
14 september
16 september
16 september
17 september
22 september
23 september
1 oktober
3 oktober
3 oktober

Vinn uit groep
Danisha uit groep
Kevin uit groep
Cindy uit groep
Janick uit groep
Marinus uit groep
Amela uit groep
Sjoerd uit groep
Henk uit groep
Cornelis uit groep
Hardewich uit groep
Shelby uit groep
Maria uit groep
Leroy uit groep
Ronaldo uit groep
Wim uit groep
Danisha uit groep

2
5
4
4
5
1
1
8
8
3
3
8
1
3
3
5
1

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 11 oktober.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Nieuws vanuit de PKN kerken.

Het weekend van 16, 17 en 18 september as vindt het jaarlijkse startweekend van de PKN
kerken van Coevorden plaats.
Voor de basisschool kinderen is er op vrijdag avond 16 september een disco in het HONK
(Rabenhauptstraat 1, achter de Gereformeerde Kerk)
De disco voor groep 1 tot en met 4 begint om 18.00 en voor groep 5 tot en met 8 om 19.15.
We hopen dat er veel kinderen komen swingen.
De overige activiteiten tijdens het startweekend kunt u vinden
op http://www.pkncoevorden.nl/nieuws/pkn-gemeentenieuws?showall=&start=1
De startweekend commissie
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