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Voor de ouders.
De vakantie is bijna voorbij. In de afgelopen week zijn de leerkrachten
al druk bezig geweest om alles in orde te maken om zo een goede
start te kunnen maken. In deze nieuwsbrief informatie over komende
maandag en wat andere zaken.
Tot maandag 4 september!

3 Telefoonnumers

Maandag 4 september.
Op maandag 4 september starten we het nieuwe schooljaar feestelijk.
Onze vereniging, VPCBO Coevorden, krijgt namelijk een nieuwe
naam. Op alle scholen gaat dit met een klein feestje gebeuren.
Nieuwsgierig naar de naam? Kom dan maandag op school. We
beginnen op het schoolplein. Iedereen kan dus wachten op het plein.
Na de feestelijke onthulling mag iedereen naar zijn/haar klas gaan.
Ouders en andere belangstellenden kunnen een kijkje nemen in de
klas, de koffie staat klaar in schoolzaal. Alle ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Startfeest.
De activiteiten commissie organiseert op donderdag 7 september een
startfeest. Hoe dat er precies uit gaat zien blijft nog even een
verrassing. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee
te nemen.

Activiteitenkalender.
Op maandag 4 september wordt ook weer de kalender meegegeven.
Hierin staan belangrijke data en gegevens. De schoolgids staat op de
website en wordt niet meer op papier uitgegeven.

Leerlingen groep 1/2 vrij.
De onderbouw leerkrachten volgen de scholing Specialist jonge kind.
Daardoor zijn de kinderen in groep 1/2 een aantal dagen vrij
gedurende het schooljaar. De eerste scholingsdag is maandag 18
september. Groep 1/2 is deze dag vrij.
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Informatieavond en doelstellinggesprekken.
Leerkrachten van groep 1 en 3 vertellen op maandagavond 25
september wat er allemaal gebeurt in hun groep, hoe er gewerkt wordt
en welke leerstof er wordt behandeld. Ook kunt u materialen en
methodes bekijken.
In plaats van de informatieavonden houden we dit jaar als pilot in de
andere groepen op dinsdag 26 september zgn.
“oudervertelgesprekken”. In deze gesprekken staat u als ouder
centraal om alle voor u belangrijke zaken rond uw kind te vertellen aan
de leerkracht. Zo krijgen we een goed beeld van hoe u uw kind ervaart
en ziet en welke verwachtingen en/of wensen er leven bij u en uw kind.
Om het gesprek te vergemakkelijken, krijgt u van te voren een
vragenlijst die u kunt invullen en kunt bespreken met de leerkracht. In
groep 5 t/m 8 worden naast de ouders ook de kinderen uitgenodigd
voor deze gesprekken.

Te voet of op de fiets naar school.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is zelf te voet en te fiets naar
school gaan een belangrijke leer- en verkeerservaring. Deze
dagelijkse praktijk maakt hen vertrouwd met hun weg door het verkeer
en maakt het mogelijk hun belevingswereld te vergroten.
Als ouder kunt u zelf meehelpen aan de vergroting van de
verkeersveiligheid – en mogelijk doet u dat al.
Breng uw zoon of dochter geregeld lopend of met de fiets naar school.
Door verkeer zelf te ervaren, leren kinderen al jong ‘verkeersgevoel’
aan. Als u lopend komt kunt u het voetpad langs de Dr. Picardtlaan
gebruiken. Hier ligt echter geen fietspad. Voor fietsers is het daarom
veiliger om via de Rembrandtlaan en de Willem Marisstraat naar de
fietsenrekken te gaan. Hier ligt namelijk een fietspad.

Kiss en ride strook.
Op de parkeerplaats direct voor de school is een zogenaamde Kiss &
Ride-strook aangelegd. Deze afzetstrook moet ervoor zorgen dat
ouders hun kinderen eenvoudig kunnen afzetten of ophalen zonder
zelf uit te hoeven stappen. Ze kunnen dan meteen weer verder rijden.
Een Kiss & Ride-strook is dus geen parkeerplek. De afzetstrook blijkt
echter niet optimaal te werken en wordt dagelijks als een 'normale'
parkeerstrook gebruikt.
We willen graag nog eens wijzen op de regels voor deze strook:
* De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen.
* De ouders die de 'kiss en ride'-strook gebruiken, moeten ook echt
direct weer doorrijden.
* Voor ouders die even mee naar binnen willen, is parkeerruimte
beschikbaar.
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Mobiele telefoons.
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken, dat merken we ook bij
onze leerlingen. We kunnen dan ook niet tegenhouden dat kinderen
hun mobiel mee naar school nemen. Wel willen we nog eens
benadrukken dat de kinderen zich aan de schoolafspraken omtrent de
mobiele telefoon moeten houden. De afspraak is dat de mobiele
telefoon uit staat onder schooltijd. Dit geldt dus ook voor de pauzes en
schoolactiviteiten buiten de deur. Daarnaast kan de school niet
aansprakelijk worden gesteld bij verlies, beschadiging of diefstal van
de mobiele telefoon. De verantwoording hiervoor ligt bij de ouders.

Telefoonnummers.
Het komt nogal eens voor dat wij op school niet altijd beschikken over
de juiste telefoonnummers. Veelal gaat het hierbij dan om mobiele
nummers. Wilt u er daarom aan denken dat u uw nieuwe nummer ook
even aan school doorgeeft zodat ons bestand up-to-date is en blijft.

Volg ons via Facebook.
De Mijndert kunt u volgen via facebook. Via facebook verschijnen
regelmatig korte berichtjes over activiteiten en nieuwsfeiten op school.

Jarigen in de komende periode.

aaaaaa
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
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Danisha uit groep
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 3 oktober.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.
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