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Nieuwsbrief
In deze
Nieuwsbrief o.a.:
1 Cito Eindtoets

Voor de ouders.
Hiervoor u ligt alweer de negende 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.

2 Koningsspelen
3 Jarigen

Collegiale consultaties.
De afgelopen weken hebben de leerkrachten bij elkaar in de klas een
les rondom woordenschat onderwijs bijgewoond. Dit doen we omdat
we op deze manier elkaar ondersteunen en scherp houden. Zo zijn we
voortdurend bezig om met elkaar het onderwijs te verbeteren.
Cito Eindtoets.
Op 18, 19 en 20 april buigt groep 8 zich over de Cito eindtoets. De
Cito-eindtoets wordt gebruikt als een 'second opinion'. Ons
leerlingvolgsysteem is leidend voor de verwijzing naar het
vervolgonderwijs. Wij gebruiken daarvoor de Plaatsingswijzer.
De Plaatsingswijzer gaat uit van de leerlingprestaties van de laatste
drie jaar van de basisschool. Dat geeft, naast het advies van de
leerkracht van groep 8, een goede indicatie wat de beste vorm van
vervolg onderwijs is.
Gispkamer.
Kaithlyn uit groep 6 heeft een prijs gewonnen tijdens de opendag van
het ziekenhuis. Als prijs mag groep 5/6 op dinsdag 11 april de
gipskamer in het ziekenhuis in Emmen bezoeken. Kaithlyn wat fijn dat
je gewonnen hebt!
Paasactiviteiten.
Op donderdag 13 april, de dag voor goede vrijdag, willen we met alle
kinderen een paaslunch houden in het speellokaal. Alle kinderen
hoeven geen brood of iets dergelijks mee te nemen want daar zorgt de
school voor. Voor het eten gaan we paaseieren zoeken. De
paaseieren zijn voorzien van punten zodat later per groep kan worden
gekeken wie de meeste punten heeft behaald en dus heeft gewonnen
De lessen stoppen die middag gewoon om twee uur.
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Schoolreizen/schoolkamp.
Donderdag 4 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De
groepen 1/2 gaan naar de Drentse Koe in Ruinerwold. De groepen 3
t/m 6 gaan naar Attractiepark Drouwenerzand. Via een aparte brief
worden alle groepen geïnformeerd over de vertrek en aankomsttijden.
Groep 7/8 heeft deze dag gewoon les. Zij gaan op 5, 6 en 7 juli op de
fiets naar de Riegheide bij Schoonoord.
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. Het thema is dit jaar: Afval. Het project start
gelijk na de meivakantie en op donderdagmiddag 18 mei houden we
voor alle ouders en belangstellenden een expositie over dit project. U
wordt hier nog over geïnformeerd.
Bloemenverkoop.
Begin april organiseerde de activiteitencommissie een
bloemenverkoop. De verkoop heeft netto ruim € 240,00 opgebracht.
Een erg mooi bedrag waarmee de activiteitencommissie weer leuke
activiteiten voor de kinderen zal gaan organiseren
De bestelde bloemen kunnen 4 mei opgehaald worden tussen 08.15 –
10.15 uur of tussen 15.00 – 17.00 uur. U dient zelf dozen of kratjes
mee te nemen om de bloemen in te vervoeren!
Schoolvoetbal.
Woensdag 19 april is het schoolvoetbal toernooi. Brede school SOM
doet dit jaar mee met één team. Het toernooi begint om 14.00 uur op
sportpark de Pampert en iedereen is van harte welkom om ons team
te komen aanmoedigen.
Koningsspelen.
Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen gaan eerst met
elkaar om half 9 ontbijten. Daarna beginnen de spelen. Er zijn voor alle
leerlingen drie verschillende onderdelen waaronder ook een
sponsorloop. Groep 5 t/m 8 gaat daarnaast op de fiets met begeleiders
naar de Playground en de speeltuin Lootuinen voor diverse sport en
spelactiviteiten. De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven op school voor
allerlei activiteiten. Dit jaar zullen er geen gemengde groepen zijn, de
groepen bestaan alleen uit leerlingen van de eigen school. We zouden
het leuk vinden als alle kinderen deze morgen zoveel mogelijk in het
oranje op school komen. Als u mee wilt helpen met de Koningsspelen
kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht. Alle kinderen zijn om half
1 vrij. Er wordt dus niet met de kinderen geluncht op school.
Ongelukjes.
Bij de kleuters komt het regelmatig voor…..een plas-ongelukje.
Hiervoor hebben we altijd schone kleding op school.
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Helaas merken we dat er heel veel verschoonkleren niet retour komen.
Daarom zijn we op zoek naar:
• Ondergoed in alle maten voor jongens en meisjes
• Sokken
• Lange broeken maten 104-110-116
• Onze eigen gewassen reserve kleding
Bieb op school vrijwilliger.
Voor de bieb op school zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. Lijkt het
u leuk om een paar uurtjes in de week mee te helpen bij het uitlenen
van boeken neem dan contact op met juf Jolien.
Schoolfonds.
De laatste acceptgiro’s voor het schoolfonds van dit schooljaar zijn de
deur uit. De schoolreizen en het schoolkamp zullen onder andere
hiervan betaald worden. Nog niet alle bedragen van de vorige
acceptgiro’s hebben we ontvangen. Wij rekenen op uw medewerking
en hopen binnenkort alle bedragen ontvangen te hebben.
Nieuwsbrief digitaal.
De nieuwsbrief wordt ook digitaal verstuurd. Mocht u geen digitale
nieuwsbrief hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen met juf
Jolien zodat gekeken kan worden of wij het juiste e-mailadres in onze
administratie hebben staan.
Meivakantie.
Voor alle kinderen begint de meivakantie na de Koningsspelen op
vrijdag 21 april. Iedereen wordt op maandag 1 mei weer op school
verwacht. is.
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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

Nieuws van anderen.
Op 12 april worden er in de hervormde kerk 2 concerten met Marcel en
Lydia Zimmer georganiseerd door PKN Coevorden in samenwerking
met "zingen in de kerk". 's middags is er een concert voor de kinderen
en 's avonds een concert voor jongeren en volwassenen.
Jarigen.
14 april
17 april
18 april
1 mei
2 mei
16 mei

Charissa uit groep
Jaylano uit groep
Hermalia uit groep
Daisy uit groep
Popke uit groep
Brian uit groep

4
2
7
2
6
4

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 16 mei.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.
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