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Nieuwsbrief
In deze
Nieuwsbrief o.a.:

Voor de ouders.
Dit is alweer de één na laatste nieuwsbrief van dit jaar. De school is al
helemaal in Sinterklaassfeer, nog maar twee weken en dan hopen we
Sinterklaas te mogen begroeten bij ons op school.
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NSCCT.
Op 29 november zal bij de kinderen van groep 4 en groep 6 de
NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden
afgenomen op school. De test wordt afgenomen in de klas, door de
intern begeleider van een school binnen VPCBO Coevorden.
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in
werkelijkheid kunnen en presteren daarmee mogelijk onder hun
niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te sporen. Daarnaast
zorgt de NSCCT voor een second opinion bij het maken van een
inschatting van de leermogelijkheden van kinderen door leerkrachten.
Dit zorgt ervoor dat de leerkracht kan aansluiten bij datgene wat uw
kind nodig heeft op school. Deze test geeft een inschatting van de
leermogelijkheden van uw kind op het moment van testen en moet
hierdoor niet gezien worden als een vaststaand gegeven. Tijdens de
tien-minuten gesprekken zal u op de hoogte worden gebracht van de
leerontwikkeling van uw kind.
Rapportbesprekingen.
Gisteren heeft uw zoon of dochter het eerste rapport van dit schooljaar
mee naar huis gekregen. Omdat in het rapport weergegeven wordt wat
de ontwikkeling is van uw eigen kind gaan we ervan uit dat u het
belangrijk vindt om met de leerkracht hierover te praten. Daarom
houden we gesprekken op maandag 28 en op dinsdag 29 november.
Bij het rapport zat een opgavebrief. Alle ingevulde briefjes moeten
uiterlijk donderdagmorgen 24 november weer ingeleverd zijn. Wij
zullen u vervolgens zo spoedig mogelijk laten weten op welke dag en
tijdstip wij u verwachten.
Sinterklaasvoorstelling.
Nog een paar weken en dan is het al weer 5 december: Sinterklaas.
Evenals voorgaande jaren zal Tippo entertainment weer een
voorstelling verzorgen in het speellokaal voor de groepen 1 t/m 4. Dit
zal plaatsvinden op vrijdag 25 november om 9.30 uur.
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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 25 november!
Sinterklaasfeest.
Maandag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest en
natuurlijk hopen en verwachten we dat de goedheiligman met z’n
pieten onze school een bezoekje zal brengen. We verwachten de Sint
rond half 9 op school. Alle kinderen blijven tot die tijd buiten om
Sinterklaas welkom te heten. Daarna gaat iedereen naar binnen en
brengen de onderbouwleerlingen van de drie scholen om de beurt een
bezoek aan de Sint in het speellokaal. Wilt u er deze dag voor zorgen
dat de Sint makkelijk het schoolplein kan bereiken en rekening houden
met parkeren?
De school gaat maandag 5 december gewoon om 14.00 uur uit.
Uitslag Jantje Beton bekend.
Op http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/loterij/lot/ kunt u controleren
of u met de gekochte loten een prijs heeft gewonnen.
Ouderwerkdag.
Op dinsdag 6 december zal de school weer in kerstsfeer worden
gebracht. De bomen zullen versierd worden en de gangen en lokalen
willen we weer helemaal in kerstsfeer brengen. We zouden het erg fijn
vinden als u ons daarbij komt helpen. Uiteraard hopen we veel ouders
te mogen begroeten. Dit jaar bent u onder schooltijd van harte welkom
om te helpen.
Schoolplein14.
Het heeft al in alle kranten gestaan maar voor wie het nog niet heeft
gelezen: We hebben een schoolplein14 gewonnen! Schoolplein14 is
een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle
leerlingen uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te
sporten. Met aanpassingen willen we een schoolplein creëren waar
leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens en na
schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein worden
hiervoor allerlei lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht.
Swim2play.
We gaan weer zwemmen! Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie
keer een middag zwemmen van ervaren zweminstructeurs
aangeboden in de Swanenburg. Dit gebeurt op de
donderdagmiddagen onder schooltijd. Het gaat hierbij niet om het
diplomazwemmen maar om het onderhouden van de
zwemvaardigheden. Kinderen doen bijvoorbeeld een tikspelletje,
waarbij elk kind op het eigen niveau mee kan doen. Doordat de
aandacht bij het spelletje ligt, wordt er onbewust geleerd om met het
hoofd onder water te gaan, of om zich al trappelend te verplaatsen. De
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bedoeling is dat er zoveel mogelijk tijd wordt besteed aan de
daadwerkelijke activiteit zodat er (onbewust) veel wordt geleerd!
Gezocht: vrijwilliger voor de Ukkiegroep
Maatschappelijk Welzijn Coevorden zoekt een vrijwilliger voor de
Ukkiegroep! We zoeken iemand die het leuk vindt om met kinderen te
werken en iedere donderdag van 9.00 tot 12.00 uur beschikbaar is.
Wat is de Ukkiegroep?
De Ukkiegroep is voor peuters vanaf twee jaar met een
taalachterstand. Iedere donderdagochtend werk jij op de brede school
samen met een peuterleidster aan de taalachterstand door oefeningen
en spelletjes met de kinderen te doen. De moeders komen ook mee.
Eerst is er een gezamenlijk deel en daarna neemt een
opvoedondersteuner van MWC de moeders apart. Jij en de
peuterleidster blijven bij de peuters.
Belangstelling?
Eventuele reiskosten worden vergoed. Daarnaast heb je een
Verklaring Omtrent Gedrag nodig welke ook vergoed wordt.
Bij belangstelling, zoek contact met opvoedondersteuner Natascha
Wemmenhove van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.
Telefoonnummer: 085 – 27 35 256 of stuur een e-mail:
nwemmenhove@mwcoevorden.nl
Schoolfonds.
Voor de herfstvakantie heeft u aan kunnen geven hoe u het
schoolfonds wilde betalen. Vorige week heeft u een brief met de
betaalgegevens gekregen. 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.

Nieuwe leerlingen.
Sinds vorige week zitten Maurice en Manon bij ons op school. Maurice
in groep 5 en Manon in groep 2. Van harte welkom. We hopen dat
jullie een leuke tijd bij ons hebben.
Luizencontrole.
Ondanks de blauwe luizenzakken is er hoofdluis geconstateerd. Dit is
geen reden tot paniek, want hoofdluizen zijn ongevaarlijk. Toch is het
belangrijk dat er snel wordt ingegrepen want luizen worden
gemakkelijk doorgegeven. We willen u vragen om uw kind thuis te
controleren en indien er luizen zijn geconstateerd ook te behandelen.
Het gaat namelijk niet vanzelf over.
Hoe u effectief hoofdluis ontdekt en behandelt, kunt u vinden op:
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/
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Op veel scholen worden alle kinderen na iedere vakantie
gecontroleerd op hoofdluis. Hier gaan wij ook mee starten. De eerste
keer zal zijn de dinsdag na de kerstvakantie. De kinderen worden dan
door 2 leerkrachten gecontroleerd. U wordt dan vervolgens gebeld
indien er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd.
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.
Binnenkort meer informatie!.
Kerstfeest.
Woensdag 21 december worden alle kinderen om 16.00 uur op school
verwacht. We vieren dan tot 18.00 uur op school met de kinderen het
kerstfeest in de verschillende groepen en eten met elkaar op het
leerplein en de lokalen boven. De Activiteiten Commissie zal deze
maaltijd verzorgen. Daarna start de lichtjestocht georganiseerd door
Brede school Som. De lichtjestocht eindigt bij de Schutse. Binnenkort
wordt u hierover nader geïnformeerd.
Jarigen in de komende periode.

aaaaaaaa
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 december
7 december
7 december
10 december
11 december
14 december

Araya uit groep
Jaylen uit groep
Jermaine uit groep
Rosanne uit groep
Romana uit groep
Gabriana uit groep
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 13 december.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.
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