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Voor de ouders
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2017. De tijd gaat snel.
Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje en de school is helemaal in
Kerstsfeer. In de groepen worden de voorbereidingen voor het
Kerstfeest getroffen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Veel
leesplezier!

Kerstviering
Woensdag 20 december vieren we het kerstfeest op school. Alle
kinderen worden om 16.00 uur op school verwacht. We vieren dan tot
18.00 uur op school met de kinderen het kerstfeest in de verschillende
groepen en gaan met alle kinderen eten op het leerplein en de lokalen
boven. Na het eten gaan alle kinderen eerst weer terug naar hun eigen
klas. Daar worden om 18.00 uur alle ouders verwacht. De kinderen
zullen dan in hun eigen groep nog een aantal kerstliedjes voor u zingen.
Daarna kunt u uw kind meenemen naar buiten. Op het schoolplein is er muziek en warme chocolademelk. In
de grote kerstboom kunnen kerstwensen worden opgehangen. U kunt als ouder zelf bepalen hoe lang u blijft.

Kerstdiner
Voor het kerstdiner zoeken we een aantal ouders die mee willen helpen
het eten klaar te maken. In de gang van de onderbouw hangt een
kerstboom met briefjes. Op deze briefjes staat een gerecht. Als u iets
wilt maken kunt u het briefje er afhalen en meenemen. Op
dinsdagmiddag 19 december kunt u om 14.00 uur de ingrediënten
halen in de kamer van juf Jolien. Woensdagmiddag om 16.00 uur als u
uw kind naar school brengt voor het kerstfeest kunt u het gerecht op
school brengen.

Kerstvakantie en Freefriday
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 22 december
De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 22 december.
Iedereen is vanaf 14.00 uur vrij. Alle leerlingen worden op maandag 8
januari weer op school verwacht.

Specialist jonge kind
De leerkrachten uit groep 1 en 2 waren de afgelopen weken
afwisselend een aantal keren niet op school. Dit had te maken met de
opleiding Specialist Jonge Kind die zij de afgelopen twee jaar hebben
gevolgd. Jonge kinderen leren op een andere wijze dan oudere
kinderen. De ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om specialistische
kennis en vaardigheden. Eind december moet het eindwerkstuk
ingeleverd worden en in jauari krijgen de leerkrachten te horen of ze zijn
geslaagd. Een spannende tijd dus voor juf Anneke,- Petra, -Corien, -Jennita en -Petricia.

Theaterlessen
Groep 7/8 heeft deze week hun theaterlessen afgesloten met een
voorstelling. Na de kerstvakantie beginnen de theaterlessen voor groep
5/6. 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.

Bestuursmanager
Onze school maakt deel uit van Fiers protestants christelijke scholenvereniging. Deze vereniging heeft 9
scholen onder haar hoede. Een vereniging heeft een bestuur. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen: de algemene
directeur en een bestuursmanager ontwikkelen beleid met ondersteuning van de directeuren. De huidige
bestuursmanager, Eise Boersma, heeft aangegeven te willen stoppen met zijn
werkzaamheden. Het bestuur van Fiers heeft ervoor gekozen dat in zijn plaats
de taken verdeeld worden over twee personen. Na een wervingsronde onder
de directeuren is duidelijk geworden, dat met ingang van 1 januari ‘18 Ageet
van Dijken (directeur Paul Krugerschool) de taak van bestuursmanager SKKC
op zich gaat nemen. Jolien Thiele wordt de andere bestuursmanager. Zij krijgt
o.a. de portefeuille ‘Onderwijs en kwaliteit’. Naast haar taak als
bestuursmanager blijft Jolien directeur van de Mijndert. Het kan dus
voorkomen dat u haar wat minder op school aantreft omdat ze een aantal uren
op het bestuursbureau aan de van Pallandtlaan gaat werken.

Voorleeskampioen
In groep 7/8 is de jaarlijkse voorleeswedstrijd (voorronde) gehouden.
De voorlezers kwamen uitstekend voorbereid op de voorleesstoel en
boeiden de oplettende jury. De jury was uitstekend te spreken over het
niveau van de deelnemers. Baas boven baas was Kyara, zij kreeg de
hoogste waardering. We hebben er dan ook alle vertrouwen in, dat
Kyara in de volgende ronde, die na de kerstvakantie wordt gehouden,
een uitstekend figuur zal slaan.

Nieuwe leerlingen
Deze maand en direct na de kerstvakantie mogen we een aantal
nieuwe leerlingen welkom heten. Amina en Robin hebben we al een
aantal keren mogen begroeten in groep 1. Daar komen na de
kerstvakantie Issa en Yuna bij. Tevens komen Manoa en Vayenna in
groep 3 en 6.
Welkom op de Mijndert, we hopen dat jullie je snel thuis voelen en een
leuke tijd bij ons op school hebben!

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
02 december
Araya uit groep
4
07 december
Jaylen uit groep
4
07 december
Jermaine uit groep
4
10 december
Rosanne uit groep
5
11 december
Romana uit groep
5
14 december
Gabriana uit groep
2
03 januari
Kyara uit groep
7
07 januari
Keano uit groep
2
10 januari
Sharona uit groep
5
12 januari
Marinus uit groep
2

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
We wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2018! De volgende Nieuwsbrief verschijnt
op dinsdag 16 januari.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Nieuws van anderen

De theaterlessen zijn weer begonnen
Sinds dinsdag 31 oktober geef ik weer theaterlessen op dinsdag op De Paul
Krugerschool, Dr. Picardt en Mijndert van der Thijnen. Dit jaar begin ik met 6 lessen
aan groep 7/8. In deze lessen gaan leerlingen in groepjes een korte voorstelling
maken. Heel leuk en spannend!
Daarnaast geef ik ook theaterlessen na schooltijd voor Honk N JeugdTheaterSchool
Drenthe. Deze lessen worden gegeven op dinsdagen in het speellokaal van de Paul
Krugerschool. Deze lessen zijn al weer begonnen, maar er is nog ruimte in de
groepen om aan te schuiven. Dus als je toneelspelen leuk vind of er meer over wilt
leren ben je van harte welkom!
Wil je een keer komen kijken? Dat kan! De lessen worden gegeven op de Paul
Krugerschool. Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar is de les van 14:45-15:45 en vor 9 t/m
12 jaar van 16:00-17:30. Voor kosten en tijden van de lessen kijk op www.honkn.nl.
Hier kan je je ook meteen opgeven voor een cursus of proefles.
Groetjes Roel Tichelaar

