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Voor de ouders
De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor u. En deze keer in
een geheel nieuw jasje. Met de komst van de nieuwe naam van onze
vereniging zijn ook de websites en de nieuwsbrieven van een nieuw
uiterlijk voorzien. De komende weken staan er verschillende activiteiten
op de rol. In het kort vindt u in deze nieuwsbrief informatie over deze
activiteiten. Veel leesplezier!

Staking 5 oktober
Op donderdag 5 oktober gaan leerkrachten uit het basisonderwijs in
Nederland een dag staken. Fiers ondersteunt deze staking. Dit betekent
dat onze school op deze dag helemaal gesloten zal zijn. Er wordt
gestaakt voor verlaging van de werkdruk en een hoger salaris dat meer
overeenkomt met het salaris van docenten in het Voortgezet Onderwijs.
Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw
kinderen.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is Gruwelijk Eng!
In alle groepen worden de komende week diverse activiteiten
uitgevoerd rondom dit thema. Daarnaast komt Tippo entertainment op
vrijdag 13 oktober een voorstelling verzorgen voor groep 3/4 in het
speellokaal. Om de kinderenboekenweek feestelijk te openen mogen de
kinderen woensdag 4 oktober gruwelijk eng verkleed op school komen.
We beginnen dan met elkaar in de hal met een gruwelijk enge start.
Ouders die het aandurven zijn van harte welkom om te komen kijken.
Donderdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af. Alle kinderen mogen samen met hun
ouders tussen 18.00 en 19.00 uur naar school komen voor een gruwelijk eng griezeluurtje. Natuurlijk vinden
wet het leuk als iedereen dan weer verkleed is!

Vrije dag en Herfstvakantie
Op donderdag 19 oktober zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.
De herfstvakantie is van 21 oktober tot en met 29 oktober. Maandag 30
oktober wordt iedereen om half 9 weer op school verwacht.

Leerlingenraad
Op donderdag 12 oktober komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Op
deze eerste vergadering bespreken we of de leerlingenraad weer
aangevuld moet worden met nieuwe leden. Ook komt het buitenspelen
tijdens de pauze aan de orde. Tevens maken we dan een planning voor
de rest van het schooljaar.

Ontruimingsoefening
Om bij calamiteiten alles soepel te laten verlopen moeten de leerlingen
en de leerkrachten weten wat er van hen verwacht wordt bij een
ontruiming van de school. Om het goed functioneren van het plan te
waarborgen is het belangrijk dat het plan minstens 1 maal per jaar
geoefend wordt. Dit betekent dat er op dinsdag 10 oktober op een nog
nader te bepalen tijdstip een ontruimingsoefening plaats zal vinden in
onze school.

Dierendag
In verband met de start van de Kinderboekenweek op 4 oktober vieren
we dierendag op vrijdag 6 oktober. Vrijdagmiddag 6 oktober om kwart
over 1 worden de dieren op school verwacht. Kinderen met een hond
mogen op het schoolplein blijven in de hoek voor onze eigen school.
Een deskundige jury zal de dieren beoordelen op verzorging, uiterlijk,
netheid en omgang van het kind met het dier. De kinderen kunnen een
prijsje winnen dat door de activiteiten commissie beschikbaar wordt
gesteld. Ook de dieren zelf worden uiteraard niet vergeten.

Kinderpostzegelactie
Afgelopen woensdag 27 september gingen ruim 160.000 schoolkinderen op
pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen
uit groep 7/8 doen mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de
personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels. Op woensdag
8 november worden de bestelde postzegels rondgebracht.

Schoolfonds
Binnenkort kunt u aangeven hoe u het schoolfonds wilt betalen. Na de
herfstvakantie krijgt u een brief met de betaalgegevens. We geven
geen acceptgirokaarten meer mee maar in de brief kunt u lezen hoe u
het geld kunt overmaken. De komende periode worden er op school
allerlei uitgaven gedaan voor het naderende Sinterklaas- en
Kerstfeest. We hopen en vertrouwen er dan ook op dat u voor een
vlotte betaling zult zorgen.

Oudervertelgesprekken
Vorige week was de informatieavond en hielden we voor de eerste
keer oudervertelgesprekken. Voor zowel leerlingen, ouders als de
leerkrachten was dat best wel even wennen. Gelukkig hielp de
vragenlijst die van te voren was ingevuld. Fijn om te zien dat zoveel
mensen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. U als ouder
heeft uw kind zien opgroeien, weet wat wel en niet werkt en heeft
jarenlange ervaring met het begeleiden van uw kind. Door deze kennis
te delen kunnen leerkrachten hier nu gebruik van maken. Kortom wij zijn enthousiast!

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
1 oktober
Ronaldo uit groep
4
3 oktober
Wim uit groep
6
3 oktober
Danisha uit groep
2
14 oktober
Wesley uit groep
5
19 oktober
Justin uit groep
3
25 oktober
Auke uit groep
2
25 oktober
Shania uit groep
1
3 november
Kaithlyn uit groep
7
4 november
Gerrit uit groep
3
9 november
Priscilla uit groep
6

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 7 november.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Nieuws van anderen
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool Mijndert vd Thijnen,
Graag stellen wij ons aan u voor.
Vanaf dit schooljaar kunt u ons op scholen in Coevorden tegenkomen.
Wij zijn Claudia Bergsma, Marina Lingenaar en Anouk Ensink.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eet problemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk
gedrag op school/thuis, pesten , maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via
onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact
met ons brengen.
Opbouwwerker Marina Lingenaar is wekelijks op de maandagochtend van 8.15 – 9.30 uur aanwezig op de
Brede school Som.
Marina doet opbouwwerk op alle drie de scholen binnen de Brede School. Ook komt ze op huisbezoek om
kennis te maken of gewoon even bij te praten.

Claudia en Anouk kunnen op vraag van ouders en/of professionals aanwezig zijn.
Hartelijke groeten,
Claudia, Marina en Anouk

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl
0592 306 300

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
085 27 35 256

Marina Lingenaar
Opbouwwerker
mlingenaar@mwcoevorden.nl
0644312858

