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Voor de ouders.
Hier voor u ligt alweer de zevende nieuwsbrief van het schooljaar. In
deze nieuwsbrief vindt u informatie over allerlei activiteiten die
binnenkort plaatsvinden maar ook een terugblik op de afgelopen
schoolweken waarin van alles de revue passeerde.
Personeel.
Na de voorjaarsvakantie neemt Juf Jennita voor één dag in de week
ouderschapsverlof op. Dit betekent dat zij op de woensdagen er niet
zal zijn. Juf Corien gaat dan lesgeven aan groep 2. Juf Petricia neemt
de tutoring voor haar rekening.
Presentatiedag.
In maart houden alle VPCBO-scholen een presentatie dag. Op
woensdag 22 maart opent de Mijndert van der Thijnenschool samen
met de andere scholen en instelling in Brede school SOM haar deuren.
Het programma is nog niet helemaal duidelijk maar zodra we daar
meer over weten wordt u geïnformeerd.
NME project groep 5 t/m 8.
Groep 5 t/m 8 werken deze weken aan het NME project “Reis door de
aarde”. Er wordt gewerkt met diverse thema’s met onderwerpen als
een fossiel regenwoud , de vorming van zout, Drenthe onder het ijs.
De kinderen gaan op ontdekkingsreis en ontmoeten een geschiedenis
van miljoenen jaren. Deze ontdekkingsreis vindt plaats door de
verschillende aardlagen heen. Het leven in die tijd, maar ook welke
delfstoffen die we nog dagelijks gebruiken, zijn gevormd in die periode.
Er wordt gespeurd naar overblijfselen in de bodem en in het landschap
van Drenthe. Het Hondsruggebied (Geopark de Hondsrug) staat hierbij
centraal.
Bezoek stedelijk museum groep 5/6.
Groep 5/6 brengt op woensdag 15 februari een bezoek aan het
Stedelijk museum in Coevorden. Met een Kijkwijzer gaan de leerlingen
door het museum. Daar gaan ze op zoek naar de grootste schat van
het museum. Leerlingen leren werken met de begrippen verzamelen,
bewaren, museum en waarde.
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Andere schooltijden.
Afgelopen augustus zijn we gestart met het 5 gelijke dagen model.
Onder alle ouders is er in januari een vragenlijst afgenomen, m.b.t. de
ervaringen met het 5 gelijke dagen model. We zijn erg blij met de
response en willen iedereen bedanken voor de medewerking.
Hieronder kunt u zien dat dat voor alle vragen geldt. Ook waardeert u
het nieuwe rooster gemiddeld met een 8,6!
Dag van de techniek.
Voor groep 7/8 is er de Dag van de Techniek op vrijdag 10 en
zaterdag 11 maart in De Nieuwe Veste en bij bedrijven in Coevorden.
De Dag van de Techniek is een manier om de interesse voor
technische opleidingen en beroepen te vergroten zodat scholen het
bedrijfsleven kunnen blijven voorzien van jonge, goed opgeleide
technische medewerkers.
Kunstmenu project Aap Noot Mies gr 3/4.
Vanaf 13 maart start voor groep 3/4 het project ‘Aap, noot mies’. De
leerlingen maken kennis met een stukje geschiedenis van een plek die
ze al erg goed kennen, namelijk hun eigen school. Aan de hand van
verschillende opdrachten en bronnen ontdekken kinderen dat de
school waarop zij zitten een geschiedenis heeft. Ook ontdekken
leerlingen dat de manier waarop hun ouders en grootouders les
kregen anders is dan tegenwoordig.
Start techniekklas VPCBO-Coevorden
Ook dit schooljaar wordt er weer een techniekklas gestart. Het is een
uitbreiding op het aanbod van de negen VPCBO-scholen om aan de
onderwijsbehoeften van alle kinderen te voldoen. De techniekklas is in
het leven geroepen voor kinderen die geïnteresseerd zijn in techniek
en graag met de handen werken. Het zijn kinderen met een praktische
intelligentie die het geweldig vinden om iets te maken.
De technieklessen worden in Sleen en in Coevorden gegeven. Twee
ervaren leerkrachten gaan de kinderen begeleiden. De leerlingen die
worden uitgekozen om deel te nemen aan dit project, gaan in de
maand mei op donderdagmiddagen zich bezighouden met techniek.
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 eerst
volgende keer is vrijdag 17 februari!

Vakantie
De voorjaarsvakantie begint vrijdag 17 februari voor alle kinderen om
14.00 uur. Op maandag 27 februari beginnen de lessen voor alle
kinderen weer om half 9.
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Luizencontrole.
Na iedere vakantie vindt er een luizencontrole plaats. De eerst
volgende keer is dinsdag 28 februari.
Groep 1/2 vrij.
In verband met een studie dag van de leerkrachten in de onderbouw is
groep 1/2 donderdag 2 maart vrij.
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Nieuwe leerling.
Sinds een paar weken draaien er twee nieuwe leerlingen mee in groep
1. Het zijn Dani Assen en Esmee Meijer. Binnenkort worden zij vier
jaar. Welkom in groep 1. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op
school hebben.
Jarigen.
24 februari Mila- Mae
uit groep 2
25 februari Chanel
uit groep 3
7 maart
Christel
uit groep 1
8 maart
Bram
uit groep 1
16 maart
Julian
uit groep 7
16 maart
Giovanni
uit groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 14 maart.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Uitslag enquête ander schooltijden
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Ik ben tevreden over het 5 gelijke dagen model
Mijn kind(eren) is/zijn tevreden over het 5 gelijke dagen model
Het feit dat mijn kind(eren) van 8.30-14.00 uur door dezelfde
persoon wordt/worden begeleid, geeft mijn kind(eren) meer rust
Mijn kind(eren) vindt/vinden het leuk om met de hele klas te eten
1
1
Mijn kind(eren) heeft/hebben voldoende tijd voor de lunch
2
Mijn kind(eren) heeft/hebben voldoende ontspanningsmomenten
tijdens de schooldag
Door het 5 gelijke dagen model kunnen activiteiten beter
1
verspreid worden over de week (denk aan verjaardagsfeestjes,
sport)
Mijn rapportcijfer voor het vijf gelijke dagen model is: 8,6 (gemiddelde)
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Bij de opmerkingen geven veel ouders aan zeer tevreden met het 5 gelijke dagen model te zijn. Het
geeft rust, zowel voor ouders als voor de kinderen. Daarnaast geven een aantal ouders aan dat ze
meer lunchtijd voor de kinderen in de onderbouw zouden wensen. We gaan dit oplossen door voor
die kinderen flexibel met de tijd om te eten om te gaan. Ook vinden enkele ouders van vooral
onderbouw leerlingen de week lang en zouden nog graag een vrije middag willen hebben. Voor
kinderen van 4 en 5 jaar is daartoe de mogelijkheid. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig en
mogen dus nog best een middag thuis worden gehouden. Ook voor kinderen van 5 jaar zijn hiervoor
mogelijkheden.
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