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Voor de ouders
De komende weken staan er allerlei activiteiten op de rol. In deze
nieuwsbrief kunt u daar over lezen. Voor juf Corien breekt een
spannende tijd aan, over 3 weken gaat zij met verlof. Juf Marije Wolbink
gaat haar vervangen. Juf Marije is na de herfstvakantie al begonnen in
de groep zodat de juffen-wisseling straks soepel verloopt. We heten juf
Marije van harte welkom en wensen juf Corien een mooie tijd toe!

Theaterlessen
Vanaf de herfstvakantie krijgen leerlingen theaterlessen van een
professionele theaterdocent. Deze lessen van Jeugdtheater Garage TDI
uit Assen zijn voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. De lessen
zijn een vervolg op de succesvolle theaterklassen die vorig jaar ook
werden gegeven door Garage TDI. Binnen de lessen ligt de focus op
het vergroten van de woordenschat en het effectief met elkaar
samenwerken. In de lessen leren leerlingen niet alleen toneelspelen, er
wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van de motoriek en hoe de leerlingen hun creativiteit en fantasie
kunnen gebruiken.

Schoolfruit
Vanaf 15 november krijgen de kinderen op school 20 weken groente en
fruit op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u dus
alleen maar iets te drinken mee te geven voor de ochtendpauze. De
school doet namelijk mee met EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over
groente, fruit en gezonde voeding. Zo krijgen de leerlingen een gezond
voorbeeld. Na 20 weken kunnen de kinderen zelf groente en fruit
meebrengen naar school. Dit kan natuurlijk ook nu al op de dagen dat
er geen schoolfruit of groente is.

NSCCT
Vandaag is bij de kinderen van groep 4 en groep 6 de NSCCT (Niet
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) afgenomen op school. De test
wordt afgenomen in de klas, door de intern begeleider van een school
binnen Fiers. Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat
ze in werkelijkheid kunnen en presteren daarmee mogelijk onder hun
niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te sporen. Daarnaast
zorgt de NSCCT voor een second opinion bij het maken van een
inschatting van de leermogelijkheden van kinderen door leerkrachten.
Dit zorgt ervoor dat de leerkracht kan aansluiten bij datgene wat uw kind nodig heeft op school. Deze test
geeft een inschatting van de leermogelijkheden van uw kind op het moment van testen en moet hierdoor niet
gezien worden als een vaststaand gegeven. Tijdens de tien-minuten gesprekken zal u op de hoogte worden
gebracht van de leerontwikkeling van uw kind.

Sinterklaasvoorstelling
Nog een paar weken en dan komt Sinterklaas al weer aan in het land.
Evenals voorgaande jaren zal Tippo entertainment weer een
voorstelling verzorgen in het speellokaal voor de groepen 1 t/m 4. Dit
zal plaatsvinden op vrijdag 24 november. Het Sinterklaasfeest vieren
we op 5 december. Binnenkort wordt u hierover verder geïnformeerd.

Inloopmiddag en Portfolio gesprekken
Donderdagmiddag 30 november vanaf 14.00 uur kunt u in alle groepen
het werk van uw kind(eren) bekijken. Op maandag 4 december krijgen
de kinderen het eerste portfolio van dit schooljaar mee naar huis.
Omdat in het portfolio weergegeven wordt wat de ontwikkeling is van
uw kind gaan we ervan uit dat u het belangrijk vindt om met de
leerkracht hierover te praten. Daarom houden we gesprekken op
maandag 11 december. Bij het portfolio zit een opgavebrief. Alle
ingevulde briefjes moeten uiterlijk donderdagmorgen 7 december weer ingeleverd zijn. Wij zullen u
vervolgens zo spoedig mogelijk laten weten op welk tijdstip wij u verwachten.

Uitslag dierendag
Vrijdag 6 oktober werd er om de school weer de jaarlijkse dierententoonstelling
gehouden. Tegen kwart over 1 uur waren er 25 verschillende dieren aanwezig.
De jury had het druk met het beoordelen van de verschillende dieren. Er werd
gelet op verzorging, uiterlijk, netheid en omgang van de kinderen met de
dieren. De volgende kinderen hebben een prijsje gewonnen dat door de
activiteiten commissie beschikbaar werd gesteld.
Honden: Ryan, Harm, Kevin en Cindy
Overige dieren: Vinn, Maurice, Daisy en Esmee

Sint Maarten, Ganzenmarkt en Studiedag
Zaterdag 11 november is het Sint Maarten. Alle kinderen maken op
school een lampion. In hetzelfde weekend is het ook Ganzenmarkt.
Alle kinderen zijn daarom maandag 13 november vrij.
Een dag later zijn de kinderen ook nog vrij i.v.m. een studiedag voor
de leerkrachten. De kinderen worden dus woensdag15 november op
8.30 uur weer op school verwacht.

Screening Ergotherapeut
Dinsdag 21 november komt de ergotherapeut in groep 3 kijken naar
de schrijfhouding van de kinderen. De schrijfhouding is belangrijk voor
de ontwikkeling van de fijne motoriek en ook om lichamelijke klachten
te voorkomen. Om dit goed te kunnen analyseren gaat de
ergotherapeut ook opnames maken van het schrijven in de klas. Deze
opnames worden alleen bekeken door de ergotherapeut en de
leerkracht(en) en worden niet aan derden getoond. Indien u niet wilt
dat uw kind gefilmd wordt wilt u dit dan uiterlijk vrijdag 17 november doorgeven.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
9 november
21 november
2 december
7 december
7 december
10 december
11 december
14 december

Priscilla uit groep
Harm uit groep
Araya uit groep
Jaylen uit groep
Jermaine uit groep
Rosanne uit groep
Romana uit groep
Gabriana uit groep

6
7
4
4
4
5
5
2

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 12 december.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Nieuws van anderen
Hallo ouders!
Graag wil ik mij aan u voorstellen!
Mijn naam is Marina Lingenaar, en ik ben opbouwwerkster bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Ik ben opbouwwerker op de Panta Rhei, De Wilhelmina- en Mijndert van der Thijnen school.

De opbouwwerker op school helpt en stimuleert ouders bij de contacten met de school. Of het nu gaat om
wegwijs te worden binnen de school of wanneer er een probleem ontstaat in de opvoeding. De
opbouwwerker op school slaat een brug tussen ouders en leerkrachten en is er voor alle ouders en
kinderen.
Ik ga op huisbezoek bij alle kinderen in groep 1 en nieuwe gezinnen die zich aanmelden bij de school.
Ook kan de opbouwwerker een gesprek met een kind aangaan op verzoek van de school, ouders of het
kind zelf.
Naast opbouwwerk in de wijken Poppenhare en Lootuinen doe ik ook het Schoolpreventieplan. Dit houdt
in dat ik voorlichting op alle basisscholen in de gemeente Coevorden geef aan de groepen 7 en 8.
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag.
Ik ben op maandag van 8.15 – 9.30 uur op de Brede School te vinden. In de centrale ruimte op de begane
grond
Ook kunt U mij bereiken via telefoonnummer: 06 - 44 312 858.
Of via de mail: mlingenaar@mwcoevorden.nl
Graag tot ziens!

