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Voor de ouders.
Weer een nieuwbrief met allerlei nieuws voor u verzameld. We wensen
u veel leesplezier.
NME
Op donderdagmiddag 18 mei sluiten we het thema Afval af met een
expositie.
Van 14.00-14.30 uur is er vrije inloop. U kunt in alle klassen een kijkje
nemen en kijken naar de prestaties van de kinderen.
U komt toch zeker ook!!
Bloemenmarkt.
Begin april organiseerde de activiteitencommissie een
bloemenverkoop. In de Nieuwsbrief stond toen dat de verkoop netto
ruim € 240,00 opgebracht had. Dit was niet juist. De opbrengt is
namelijk € 350,00!! Een erg mooi bedrag waarmee de
activiteitencommissie weer leuke activiteiten voor de kinderen zal gaan
organiseren.
Te laat op school.
Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen te laat komen op school.
Dit gebeurt in alle groepen. Te laat op school komen is vervelend voor
het kind zelf. Uw zoon / dochter kan niet rustig de dag beginnen en
mist misschien een stukje van de les of een belangrijke mededeling.
Te laat komen is ook vervelend voor de leerkracht en voor andere
kinderen in de groep. Wanneer de les al begonnen is wordt de groep
gestoord. Regelmatig te laat komen wordt geregistreerd als
ongeoorloofd verzuim. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van
school om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Dit is in de leerplichtwet vastgelegd.
Hardloopclinic.
Ieder jaar wordt de grachtenloop in Coevorden georganiseerd in het
eerste weekend van de zomervakantie. De organisatoren hebben ons
daarom een gastles hardlopen aangeboden voor de kinderen.
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een hardloopclinic
ter voorbereiding op de Grachtenloop. De Grachtenloop is op 25 juni
2017.
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Schoolfotograaf.
Dit jaar komt de schoolfotograaf op dinsdag 30 mei bij ons op school.
Tijdens schooluren worden de individuele foto’s en groepsfoto’s
gemaakt. Ook is het dit jaar weer mogelijk om niet schoolgaande
broertjes / zusjes te laten fotograferen. Deze foto’s worden na 15.15
uur gemaakt. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u zich
opgeven bij juf Jolien. De achtergrond van de foto’s is: ‘beach’ (zie
voorbeeld). Voor een mooi resultaat kunt u daarom beter uw kind
gekleurde kleding aantrekken. De foto’s kunt u meestal binnen enkele
weken op school verwachten. Pas na betaling of het tekenen van het
machtigingsformulier kunnen wij de foto’s meegeven. U
hoort van ons wanneer de foto’s er zijn.

Avondvierdaagse.
In de week van 12 t/m 16 juni wordt de avondvierdaagse gelopen in
Coevorden. Ook onze school is van plan dit jaar weer mee te lopen. Al
een aantal jaren zorgt de activiteitencommissie bij ons op school
hiervoor. De opgavebriefjes zijn deze week uitgedeeld en moeten
uiterlijk dinsdag 30 mei ingeleverd worden. We hopen op een gezellige
tocht met mooi weer en uiteraard weinig blaren!

Digitale nieuwsbrief.
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. Na de zomervakantie wordt de
Nieuwsbrief niet meer op papier meegegeven.

Bieb op school vrijwilliger. Herhaalde oproep!
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.

Hemelvaart en Pinksteren.
Alle kinderen zijn woensdag 24 mei t/m vrijdag 26 mei vrij i.v.m. het
Hemelvaartweekend. Een week later maandag, dinsdag en woensdag
5, 6 en 7 juni is iedereen vrij i.v.m. Pinksteren.

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 19 mei!
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Jarigen.
16 mei
31 mei
1 juni
6 juni
9 juni
15 juni
21 juni
22 juni

aaaaaa
Mijndert van der
Thijnenschool
Jan van Scorelstraat 11
7741 XM Coevorden
O524 513283
info@mvdthijnenschool.nl

Brian uit groep
Damyan uit groep
Maria uit groep
Harm uit groep
Marissa uit groep
Patricia uit groep
Dylano uit groep
Anthony uit groep
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt dinsdag op 20 juni.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Bezoek ook onze website
www.mvdthijnenschool.nl
of volg ons
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