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Nieuwsbrief
In deze
Nieuwsbrief o.a.:

Voor de ouders.
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.

1 Portfolio
2 NME

Inloopmiddag.
Op maandag 27 maart krijgen de kinderen het 2e rapport van dit
schooljaar mee naar huis. Zoals gewoonlijk bent u donderdagmiddag
23 maart 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 klaar liggen.
Portfolio.
Alle kinderen krijgen op 27 maart een nieuwe map mee naar huis: een
portfolio map. Deze map vervangt het rapport.
Het werken met portfolio is een manier om de ontwikkeling van
kinderen zichtbaar te maken. Het toont vooruitgang en ontwikkeling.
Afhankelijk van de leeftijd kunnen kinderen zelf meedenken over wat
er in het portfolio komt. De portfolio map is ingedeeld in drie rubrieken:
Dit ga ik doen
Hier wordt zichtbaar waar een leerling aan
wil gaan werken.
Zo sta ik ervoor
Hier worden de resultaten van de
ontwikkeling van de leerling weergegeven.
Hier ben ik trots op
Hier wordt gepresenteerd waar een leerling
trots op is of waar de leerling goed in is.
Gedurende de jaren dat uw kind bij ons op school zit wordt het
portfolio steeds meer gevuld.
Rapportbesprekingen.
Naar aanleiding van de rapporten houden we op maandag 3 en
dinsdag 4 april de gespreksavonden. U kunt zich hiervoor opgeven tot
en met donderdagochtend 30 maart.
Schoolvoetbal.
Het voetbaltoernooi wordt gehouden op woensdagmiddag 19 april.
Ook dit jaar doen we weer mee met Brede School SOM. De trainingen
beginnen binnenkort en we hebben er weer zin in!
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Techniekdag groep 7/8.
Speciaal voor groep 7/8 was 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. Veel kinderen zijn zaterdag verschillende
bedrijven in Coevorden bij langs gegaan. Onder de deelnemers kon
een ipad worden gewonnen, Henk heeft die gewonnen. Gefeliciteerd
Henk!
NME project.
Al jaren doet onze school mee met het N.M.E. scholen netwerk.
N.M.E. staat voor Natuur en Milieu Educatie. Ieder jaar doen alle
groepen mee met een natuurproject waarbij het consulentschap NME
zorgt voor de materialen. N.M.E. is erop gericht dat alle kinderen actief
bezig zijn in de natuur. Binnenkort krijgen alle leerkrachten informatie
over dit project. In alle groepen zal er vervolgens gewerkt worden over
afval.
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Opendag.
Woensdag 22 maart is de opendag. Groep 7/8 en 5/6 gaan deze dag
pannenkoeken bakken voor mensen in de wijk. Ook komt de
gemeenteraad mee-eten. Groep 3/4 gaat op het schoolplein drie
bomen planten in het kader van Nationale Bloomplantdag. Groep 1/2
krijgen de peuters van Kinderwereld op bezoek. Kent u nog gezinnen
die een basisschool voor hun kinderen zoeken? Maak ze attent op
onze open dag. Vanaf 13.00 uur worden er in alle klassen
gezelschapspelletjes gespeeld. U bent van harte uitgenodigd om te
komen en een spel te spelen met uw kind(eren).
Jarigen.
16 maart
29 maart
31 maart
5 april
6 april
9 april
10 april

Julian uit groep
Gabriela uit groep
Nerys uit groep
Anthony uit groep
Andy uit groep
Dirk uit groep
Maria uit groep
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 11 april.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.
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