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Voor de ouders
Hier voor u ligt alweer de zesde nieuwsbrief van het schooljaar. In deze
nieuwsbrief vindt u informatie over allerlei activiteiten die binnenkort
plaatsvinden maar ook een terugblik op de afgelopen schoolweken
waarin van alles de revue passeerde. Juf Corien heeft nog steeds verlof
en juf Petra werkt op therapeutische basis. Gelukkig hebben we in juf
Carlijn een goede onderbouw leerkracht gevonden. Op de maandag en
de dinsdag is juf Lonneke extra in groep 2. Zij loopt vanaf deze week tot
aan de zomervakantie stage bij ons.

Kunstweken
Op maandag 5 maart starten de kunstweken. In alle groepen wordt er
dan gewerkt rondom het thema kunst. Ook komen er mensen op school
verschillende workshops verzorgen. Groep 7/8 krijgt striptekenles van
Herman Roozen en groep 5/6 mag aan het werk in de Knutselkeet die
op het plein komt te staan. Alle groepen gaan werken over de
kunstenaar Hundertwasser. Marion Menke komt de leerkrachten hierbij
helpen.

Presentatiedagen
In maart houden alle Fiers-scholen een presentatie dag. Op donderdag
22 maart opent de Mijndert van der Thijnenschool haar deuren. We
sluiten ons project Kunst dan af met een echte expositie. De school is
ingericht als een museum en iedereen is welkom om alle kunstwerken
te komen bewonderen. Door de school zal een speurtocht zijn en als
deze goed wordt gevolgd krijgen alle kinderen een klein prijsje. De
bedoeling is dat de school omgetoverd wordt tot een echt museum!

Staking 14 februari
De situatie in het onderwijs is een maatschappelijk probleem aan het
worden en de problemen die ontstaan ondervinden wij ook. Na de kerst
was er bv geen leerkracht beschikbaar om de vacature, ontstaan door
het verlof van juf Corien, op te vullen. Ook was er niet direct een juf in
groep 1 beschikbaar. Het dreigende tekort aan leerkrachten is dus
duidelijk voelbaar ook op onze school. Voor de toekomst weten we niet
of er altijd een vervanger te vinden is als een leraar ziek is. Om die
reden doet ook onze school 14 februari mee met de estafetteacties. Helaas is het nodig om actie te voeren,
zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind.

Muziek op schoot voor groep 1
Bij het programma Muziek op schoot worden kinderen gestimuleerd te
zingen d.m.v. 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 is inmiddels gestart en is voor kinderen in groep 1 en hun
(groot)ouders. Een aantal ouders waren hierbij aanwezig. Het zou fijn
zijn als alle ouders van leerlingen uit groep 1 mee komen doen. 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. De eerst volgende keer is maandag 19 februari.

Nieuw en vertrokken leerlingen
Nick en Robin Vugteveen zijn verhuisd naar Emmen en gaan daar nu
naar school. In groep 1 is Eloisa de Jong gekomen. Zij is onlangs vier
jaar geworden en mag nu alle dagen naar school. Van harte welkom
Eloisa, we hopen dat je een fijne tijd bij ons hebt!

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op vrijdagmiddag 23 februari om 14.00 uur.
Alle kinderen worden maandag 5 maart weer op school verwacht.
Evenals vorig jaar houdt leerplicht op vrijdag 23 februari een steekproef.
Ze bezoeken dan scholen om het verzuim te controleren. Ziek gemelde
en afwezige kinderen worden dan thuis bezocht.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
24 februari Mila- Mae uit groep 3
7 maart
Christel uit groep
2
8 maart
Bram uit groep
2
16 maart Julian uit groep
8
Allemaal van harte gefeliciteerd
en een hele fijne dag toegewenst!

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

Nieuws van anderen

Theater Update
Ik ben alweer een poosje bezig met de theaterlessen op De Paul Krugerschool, Dr. Picardt en Mijndert van
der Thijnen. De groepen 7 en 8 hebben voor de kerstvakantie allemaal een filmpje of presentatie gemaakt.
Nu zijn de groepen 5/6 aan de beurt. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan het opbouwen van
een scene. Wie speel je, waar speelt de scene zich af en wat gebeurt er in de scene. Uiteindelijk zal ik met
de leerlingen korte slapstickscenes gaan maken. U weet wel scenes zonder tekst, maar met een lekker
energiek muziekje.
Daarnaast is het vanaf dinsdag 13 februari weer mogelijk om in te stromen in de naschoolse
theatercursussen van Honk N JeugdTheaterSchool Drenthe. Deze lessen worden gegeven op dinsdagen in
het speellokaal van de Paul Krugerschool. Dus als uw zoon of dochter toneelspelen leuk vindt of er meer
over wil leren is hij/zij van harte welkom!
Een keer komen kijken kan ook. De eerste les op 13 februari geldt als gratis proefles. Voor kinderen van 6
t/m 8 jaar is de les van 14:45-15:45 en voor 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

