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Nieuwsbrief
In deze
Nieuwsbrief o.a.:

Voor de ouders.
De komende weken staan er verschillende activiteiten op de rol. In het
kort vindt u in deze nieuwsbrief informatie over deze activiteiten. Veel
leesplezier!

1 Free Friday
2 Herfstvakantie
3 Jarigen

Personeel.
In groep 1/2 is op donderdag en vrijdag sinds een aantal weken nog
een juf aanwezig. Het is juf Vennita Keen. Vennita volgt de opleiding
Helpende Welzijn en loopt dit schooljaar stage bij ons. Na de herfst
vakantie komt Naomi Spijkerman een week bij ons in groep 1/2. Naomi
zit op de nieuwe Veste.
Free Friday.
Iedere laatste vrijdag van de maand hebben we uitgeroepen tot Free
Friday. Je kunt dan vrij beslissen over de inhoud van je lunch. Het gaat
dan om de volgende vrijdagen:
Vrijdag 28 oktober
Vrijdag 31 maart
Vrijdag 25 november
Vrijdag 21 april
Vrijdag 23 december
Vrijdag 19 mei
Vrijdag 27 januari
Vrijdag 30 juni
Vrijdag 17 februari
Vrijdag 14 juli
Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag 8 november vindt bij ons op school het nationaal
schoolontbijt plaats. Met alle groepen eten we dan ‘s morgens op
school. De schooltijden zijn ongewijzigd maar uw kind hoeft thuis geen
ontbijt te eten want dat doen we op school. Wie zijn schooldag begint
met een goed ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is
ontbijten ook gezellig en leuk! Helaas ontbijten niet alle kinderen even
goed. Daarom zal er naast het schoolontbijt ook in alle groepen
aandacht zijn voor goede voeding en gezond eten. Het Nationaal
Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Het
Nationaal Schoolontbijt verzorgt in 2016 een ontbijt voor ruim 2.000
scholen. Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd door
Stichting Bakkerij Imago (SBI) en het Voorlichtingsbureau Brood.
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Uitslag dierendag.
Dinsdag 4 oktober werd er om de school weer de jaarlijkse
dierententoonstelling gehouden. Tegen kwart over 1 waren er 30
verschillende dieren aanwezig. De jury had het druk met het
beoordelen van de verschillende dieren. Er werd gelet op verzorging,
uiterlijk, netheid en omgang van de kinderen met de dieren. De
volgende kinderen hebben een prijsje gewonnen dat door de
activiteiten commissie beschikbaar werd gesteld.
Honden: Leroy en Keano
Popke en Marisssa
Damyan en Danisha
Overige dieren: Justin
Bjorn

Herfstvakantie.
De herfstvakantie is van 15 oktober tot en met 23 oktober. Maandag
24 oktober zijn alle kinderen ook nog vrij. Iedereen wordt dinsdag 25
oktober om half 9 weer op school verwacht.

Sint Maarten.
Vrijdag 11 november wordt door bijna alle kinderen Sint Maarten
gelopen. De kinderen in groep 1 t/m 8 maken op school een lampion
hiervoor.

Ganzenmarkt
Op maandag 14 november zijn alle kinderen vrij i.v.m. ganzenmarkt.
De kinderen zijn de dag erna dinsdag 15 november ook nog vrij. Alle
kinderen worden woensdag 16 november om 8.30 uur weer op school
verwacht.

Vervanging bij ziekte
In de zomervakantie was het in het nieuws: Er zijn maar weinig
invalleerkrachten beschikbaar.
Ook de wet “Werk en Zekerheid”, waardoor snel een vast contract aan
invallers moet worden gegeven, veroorzaakt problemen.
Net als andere jaren doen wij ons best om zelf in te vallen als één van
de leerkrachten niet kan werken. Het kan ook zijn dat we de kinderen
tijdelijk verdelen over de andere groepen. In het uiterste geval zullen
we kinderen vrij geven. Kinderen kunnen – in geval van nood - altijd
terecht op school. Ze sluiten dan aan bij een andere groep of er is
oppas aanwezig.
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Te laat op school.
Zo af en toe is het nodig om eens extra aandacht te vragen voor de
begintijden. Nu het ’s morgens weer wat langer donker blijft en het bed
waarschijnlijk nog lekker ligt komt het de laatste tijd dagelijks voor dat
kinderen te laat op school komen. Dat kan natuurlijk wel eens een
keertje voorkomen, maar het is toch wel storend als je net met de les
begonnen bent. Wilt u er op letten dat de kinderen tijdig van huis gaan.
De school begint om half 9.

Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek is Voor altijd Jong! Op 6 oktober
kwam er iemand van de bieb iets vertellen over de boeken die een
prijs hebben gewonnen. In alle groepen worden diverse activiteiten
aangeboden. Tippo entertainment komt op vrijdag 14 oktober een
voorstelling verzorgen voor groep 1/2 in het speellokaal. .s Middags
vanaf half 2 zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom om
gezelschapspellen te spelen met de kinderen.

Leerlingenraad.
Aankomende donderdag is de eerste vergadering van dit schooljaar.
Tijdens deze vergadering zullen twee onderwerpen centraal staan. We
praten met elkaar over het plein en over het continurooster. Ook zullen
we kijken of de leerlingenraad weer aangevuld moet worden met
nieuwe leden.

Inloopmiddag, rapport en rapportbesprekingen.
Op maandag 21 november krijgen de kinderen het 1e rapport van dit
schooljaar mee naar huis. Zoals gewoonlijk bent u donderdagmiddag
17 november a.s. van 14.00 tot 14.30 uur weer in de gelegenheid om
het werk van uw kind(eren) te bekijken. In alle groepen zal het
schoolwerk daarvoor klaarliggen. Op verzoek van een aantal ouders
kunt u ook in de groepen 1 en 2 komen kijken naar het gemaakte werk
van de afgelopen weken. Op maandag 28 november en dinsdag 29
november kunt u met de betreffende leerkracht praten over de
schoolvorderingen van uw kind.

Schoolfonds.
Binnenkort kunt u aan geven hoe u het schoolfonds wilt betalen. Na de
herfstvakantie krijgt u een brief met de betaalgegevens. We geven
geen acceptgirokaarten meer mee maar in de brief kunt u lezen hoe u
het geld kunt overmaken. De komende weken worden er op school
allerlei uitgaven gedaan voor het naderende Sinterklaas- en
Kerstfeest. We hopen en vertrouwen er dan ook op dat u voor een
vlotte betaling zult zorgen.
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Bieb op school.
De bieb in school draait weer. Fijn om te merken dat ouders zich
opgegeven hebben als biebouder! Dankzij deze inzet kunnen de
kinderen weer genieten van vele uren leesplezier. Alle kinderen
hebben inmiddels in de bieb een boek kunnen uitzoeken.

Jarigen in de komende periode.

aaaaaaaa
Mijndert van der
Thijnenschool
Jan van Scorelstraat 11
7741 XM Coevorden
O524 513283
info@mvdthijnenschool.nl

14 oktober
19 oktober
25 oktober
3 november
4 november
9 november
21 november

Wesley uit groep
Justin uit groep
Auke uit groep
Kaithlyn uit groep
Gerrit uit groep
Priscilla uit groep
Harm uit groep
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 22 november.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Bezoek ook onze website
www.mvdthijnenschool.nl
of volg ons
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