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Voor de ouders.
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2016. De tijd gaat snel. De
school is helemaal in Kerstsfeer en in de groepen worden de
voorbereidingen voor het Kerstfeest getroffen. In deze nieuwsbrief
leest u hier meer over.
Kerstmarkt.
Vrijdag 16 december zal er een kerstmarkt worden georganiseerd door
brede school SOM. Een werkgroep is al druk bezig om alles te
organiseren. De opbrengst van deze markt is voor het plein. Er zullen
diverse kerstdecoraties worden verkocht en ook de kinderen hebben
iets gemaakt dat op deze markt wordt verkocht. Ook de inwendige
mens wordt niet vergeten. Tevens is er van alles voor de kinderen te
doen. De kerstmarkt is van 16.30 uur tot 18.30 uur.
Kerstviering op school.
Woensdag 21 december worden alle kinderen om 4 uur op school
verwacht. We vieren dan tot 17.45 uur op school met de kinderen het
kerstfeest in de verschillende groepen en gaan met alle kinderen eten
op het leerplein en de lokalen boven. Daarna start de lichtjesparade.
De route gaat door Poppenhare en Lootuinen en de bewoners zijn
gevraagd hun tuinen in kerstsfeer te versieren. De tocht eindigt bij
Wooncentrum de Schutse. Voor de kinderen is er warme
chocolademelk. U kunt als ouder zelf bepalen hoe lang u blijft.
Om het goed te laten verlopen verwachten we dat de ouders van
kinderen uit groep 1 t/m 4 hun kind iets voor 6 uur uit de eigen groep
halen. De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen via onze eigen ingang
naar buiten. Ouders kunnen daar wachten zodat ze dan samen met
hun kind(eren) kunnen deelnemen aan de tocht.
Er wordt gestart op het schoolplein. Kinderen lopen bij hun ouders en
ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind. Als algemene regel
geldt: We gaan als fatsoenlijke mensen met elkaar en onze omgeving
om. Vooraan loopt drumband Dynamix en achteraan lopen mensen
van de Activiteiten Commissie zodat we als groep bij elkaar blijven
lopen. De kinderen krijgen een lampionstokje van school in bruikleen,
het zou fijn zijn als die voor de kerstvakantie weer ingeleverd wordt bij
de leerkrachten. De lichtjestocht is niet een verplichte activiteit, als u
en uw kind niet meelopen wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?
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Kerstdiner.
Voor het kerstdiner zoeken we een aantal ouders die mee willen
helpen het eten klaar te maken. In de gang van de onderbouw hangt
een kerstboom met briefjes. Op deze briefjes staat een gerecht. Als u
iets wilt maken kunt u het briefje er afhalen en meenemen. Op
dinsdagmiddag 20 december kunt u om 14.00 uur de ingrediënten
halen in de kamer van juf Jolien. Woensdagmiddag om 16.00 uur als u
uw kind naar school brengt voor het kerstfeest kunt u het weer op
school brengen.
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 23 december!
Kerstvakantie.
De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 23 december.
Iedereen is vanaf 14.00 uur vrij. Alle leerlingen worden op maandag 9
januari weer op school verwacht.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 17 januari.
We wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2017!
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.
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Theaterlessen
Groep 5/6 heeft afgelopen periode van ons theaterlessen gehad op school.
Misschien heeft u er thuis iets over gehoord, misschien ook wel niet. Wij willen u
graag iets vertellen over deze lessen.
Tijdens de theaterlessen hebben we met groep 5/6 gewerkt aan het maken van
scenes. Want hoe doe je dat nou? Wat maakt een scene interessant voor het publiek
dat er naar zit te kijken. In de lessen hebben we het gehad over het begin, midden
en eind van een verhaal en hoe je dat zo goed mogelijk kan laten zien bij het
toneelspelen. Leerlingen leerden hoe ze een personage konden spelen en een
conflict of probleem konden bedenken.
Volgende week is de laatste les en in deze les zullen wij met hen filmpjes maken
waarin ze laten zien wat ze hebben geleerd. Deze filmpjes kunt u dan uiteraard thuis
bekijken met hen.
Na de kerstvakantie krijgt groep 7/8 theaterles van ons. In deze lessen gaan we met
de leerlingen kijken hoe je zo goed en overtuigend mogelijk kan acteren.
Garage TDI / Honk N
De theaterlessen worden verzorgd door Drents JeugdTheater Garage TDI. Garage
TDI heeft ook een JeugdTheaterSchool: Honk N.
Vanaf dinsdag 31 januari kunnen kinderen die het leuk vinden om te toneelspelen na
schooltijd lessen komen volgen bij Honk N JeugdTheaterSchool Drenthe. Deze
lessen worden gegeven in het speellokaal van de Paul Krugerschool. Voor meer
informatie kijk op www.honkn.nl.
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