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Voor de ouders
Dit is alweer de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar, maar de eerste in
2018. Allereerst willen we u natuurlijk alle goeds toewensen voor dit
nieuwe jaar en we hopen dat het voor u en voor onze school een goed
jaar zal zijn. In deze nieuwsbrief vindt u weer zoals gebruikelijk een
overzicht van allerlei zaken die voor u interessant zijn om te
weten/lezen.

Toetsen
Twee keer per jaar maken alle leerlingen landelijk genormeerde toetsen
van het Cito voor bv. rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal. De
resultaten van deze toetsen worden op school in de computer
ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de
ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen. Het stelt ons tevens in
staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig
problemen te signaleren en hulp te kunnen bieden. De resultaten van
deze toetsen worden ook in de portfolio’s vermeld. De toetsen worden afgenomen in week 3, 4 en 5.

Schoolkerkdienst
Zondag 11 februari zal er een schoolkerkdienst worden gehouden. Aan
deze dienst werken de Paul Kruger-, Dr, Picardt- en de Mijndert van der
Thijnenschool mee. Het thema van deze dienst is Samen Sterk. De
dienst wordt gehouden in de Hervormde kerk en begint om 10.00 uur.

Juffendag
Op woensdag 7 februari is het juffendag. Alle leerkrachten vieren dan
hun verjaardag. Wat we precies gaan doen is nog niet bekend. Maar
wat al wel zeker is dat iedereen die dag verkleed op school mag komen!
Iedere groep viert dan op zijn eigen manier een feestje.

Vrije dagen
De dag na juffendag donderdag 8 februari zijn alle kinderen vrij. De
leerkrachten maken dan de nieuwe groepsplannen naar aanleiding van
de gemaakte Cito toetsen.
In verband met de laatste studiedag van de opleiding Specialist Jonge
Kind voor de leerkrachten in de onderbouw is groep 1 en 2 maandag 22
januari vrij.

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 26 januari!

Muziek op schoot voor groep 1 en peuters
Kinderen kunnen intens genieten van muziek en muzikale spelletjes. Ze zijn vol aandacht bij het horen van
geluiden, liedjes, muziek en instrumenten. Bij het programma Muziek op schoot worden kinderen
gestimuleerd te zingen. Het programma kent verschillende uitgangspunten: een liedje, een versje, materiaal,
een dansbeweging of een thema. Er wordt spelenderwijs gewerkt aan gevoel voor muziek, expressie en
bewegen. Plezier staat voorop! Het programma muziek op schoot start op maandag 5 februari om 10.00 uur
en is voor kinderen in groep 1 en hun (groot)ouders of oppas maar ook voor peuters en hun ouders.
Het is echt niet nodig om zelf muzikaal te zijn. Zes weken lang bent u met uw
(klein)kind intensief met muziek bezig en de lessen duren ongeveer 45
minuten. De liedjes krijgt u op papier mee naar huis. Ook ouders met een
peuter zijn van harte welkom, dus geef het door!

Schoolfruit
Al een aantal weken doen we op de woensdag, donderdag en vrijdag
mee met het schoolfruit project. De kinderen hebben al kennis
gemaakt met diverse soorten groente en fruit. De ene keer vinden ze
het lekkerder dan een andere keer maar de meeste kinderen proberen
van alles een beetje te proeven. Op deze dagen hoeven de kinderen
naast iets te drinken in principe niet iets extra’s mee te nemen voor
het tien uurtje. Een klein koekje o.i.d. zou nog kunnen maar we zien
ook dat kinderen ipv een koekje dingen als suikerwafels en chocolade koeken meenemen. Dit is echter niet
de bedoeling. Deze week krijgen de kinderen mandarijn, komkommer en een peer.

Leerkrachten groep 1 en 2
De afgelopen week en ook deze week was groep 1 en 2 niet of
nauwelijks gesplitst. Juf Corien is met zwangerschapsverlof en het is
nog niet gelukt om daar een vervanger voor te vinden. We hebben
daarom besloten dat zolang er geen leerkracht is gevonden deze
groepen samen les krijgen van een leerkracht en een
onderwijsassistent. Juf Judith is de nieuwe onderwijsassistent. Zij
werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
24 januari
27 januari
29 januari
8 februari
24 februari

Bennie uit groep
Nick uit groep
Hannes uit groep
Matty uit groep
Mila- Mae uit groep

2
2
5
6
3
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 13 februari.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

