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Voor de ouders.
Dit is alweer de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar, maar de eerste in
2017. Allereerst willen we u natuurlijk alle goeds toe wensen voor dit
nieuwe jaar en we hopen dat het voor u en voor onze school een goed
jaar zal zijn. In deze nieuwsbrief vindt u weer zoals gebruikelijk een
overzicht van allerlei zaken die voor u interessant zijn om te
weten/lezen.
Digitaal.
Al jaren worden de nieuwsbrief en andere mededelingen op papier
meegeven aan de kinderen. We gaan dit jaar proberen de
communicatie zoveel mogelijk te digitaliseren. Dat betekent dat
berichten via de mail worden verstuurd.
Als belangrijke voordelen zien wij:
* Ouders zijn sneller op de hoogte, want ze krijgen gelijk een
mailbericht.
* Een briefje of de nieuwsbrief wordt onderweg niet meer verloren door
de kinderen.
* Als school weten wij zeker dat de informatie ook daadwerkelijk bij de
ouders aan komt.
* Alle informatie kan nog een keer worden teruggekeken, want het blijft
online beschikbaar.
* Naast dat dit het milieu minder belast, scheelt het de school heel veel
papier, drukkosten (kostenbesparend) en werk.
Van een heleboel ouders hebben we al een emailadres ontvangen bij
de inschrijving van hun kind. Van een aantal nog niet. Zij worden in
een aparte brief gevraagd hun emailadres door te geven.
De overgang van papier naar digitaal zal geleidelijk verlopen. In het
begin zult u de Nieuwsbrief op papier en digitaal ontvangen.
Cito-toetsen.
Twee keer per jaar maken alle leerlingen landelijk genormeerde
toetsen van het Cito voor bv. rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en
taal. De resultaten van deze toetsen worden op school in de computer
ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de
ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen. Het stelt ons tevens
in staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig
problemen te signaleren en hulp te kunnen bieden. De resultaten van
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deze toetsen worden ook in de rapporten vermeld. De toetsen worden
afgenomen in week 3, 4 en 5.
Andere schooltijden.
Sinds dit schooljaar werken met 5 gelijke werkdagen. Er is
afgesproken dat er na een half jaar een enquête zou worden
afgenomen m.b.t. de ervaringen Bij deze nieuwsbrief vindt u deze
enquête. Alle reacties zien we graag voor 27 januari weer terug.
(groep 3/4 heeft de enquête al ontvangen)
Schoolkerkdienst.
Zondag 29 januari zal er een schoolkerkdienst worden gehouden. Aan
deze dienst werken de Paul Kruger-, Dr, Picardt- en de Mijndert van
der Thijnenschool mee.
Schoolfonds.
Volgende week wordt de tweede acceptgirokaart meegegeven. Als u
voor gespreide betaling heeft gekozen kunt u de laatste
acceptgirokaart in de maand april verwachten.
Juffendag.
Op woensdag 1 februari is het juffendag. Alle leerkrachten vieren dan
hun verjaardag. Wat we precies gaan doen is nog niet bekend. Maar
wat al wel zeker is dat iedereen die dag verkleed op school mag
komen!
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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. De
eerste volgende keer is vrijdag 27 januari!
Vrije dagen.
In verband met een studie dag van de leerkrachten in de onderbouw is
groep 1/2 donderdag 19 januari vrij. Alle kinderen zijn 2 en 3 februari
vrij.
Jarigen.
24 januari
27 januari
29 januari
8 februari
9 februari

Bennie uit groep
Nick uit groep
Hannes uit groep
Matty uit groep
Bjorn uit groep
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 14 februari.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.
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