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Voor de ouders
Hiervoor u ligt alweer de achtste 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.

Techniekfestival
Op vrijdag 9 maart tijdens het techniekfestival hebben de leerlingen van
groep 7/8 meegedaan aan verschillende technische activiteiten, zoals
programmeren van drones, 3D-printen, elektronicaschakelingen en een
lasrobot. Deze activiteiten vonden plaats op de Nieuwe Veste. Zaterdag
10 maart stonden bedrijfsbezoeken op het programma. Verschillende
bedrijven in Coevorden waren geopend. Leerlingen konden bij die
bedrijven een eigen ledlamp, aangestuurd door een microbit, maken. Bij
elk bedrijf kregen ze een onderdeel. Als voorbereiding op deze dagen werden er in groep 7/8 een aantal
technieklessen gegeven, de leerlingen leerden toen omgaan met de 3D-printer en de 3D-pen.

Technieklessen
Op verschillende manieren wordt er in school aandacht besteed aan
techniek. In groep 5/6 volgen alle leerlingen nu lessen leren
programmeren. Daarnaast gaat er drie leerlingen uit groep 6 naar de
techniekklas. Deze techniekklas is een samenwerking tussen alle
scholen die bij de vereniging Fiers horen. Belangrijk in ons onderwijs is
kinderen te stimuleren tot onderzoekend leren. Kinderen worden zo
gestimuleerd om kritisch te zijn.

Theaterlessen
De theaterlessen voor groep 7/8 en 5/6 zijn inmiddels afgerond.
Vandaag zijn de lessen voor groep 3/4 begonnen. De lessen worden
verzorgd door Drents JeugdTheater Garage TDI. Door deze lessen
leren leerlingen gevoelens en ervaringen uit te drukken. Theater draagt
bij aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige en ruimdenkende
mensen. Samen één groep worden, in taal en beweging, zowel verbaal
als non verbaal, is een bijzondere ervaring en goed voor de sociale
harmonie in de klas en op school.

Voorleeskampioenschap
De bibliotheken in Coevorden organiseerden woensdag 7 maart de
voorleeswedstrijd. Vrienden, vriendinnen, leerkrachten en (groot)ouders
kwamen naar het theater om te luisteren naar de twaalf
schoolkampioenen. Iedereen had zich goed voorbereid en er werd
prima voorgelezen. Heel begrijpelijk waren enkele deelnemers best wat
zenuwachtig, maar dat mocht de pret niet drukken. Namens onze
school deed Kyara mee. Ze heeft niet gewonnen maar ze heeft het
uitstekend gedaan!

Pasen
Op donderdag 29 maart, de dag voor goede vrijdag, willen we met alle
kinderen een paaslunch houden. Alle kinderen hoeven geen brood of
iets dergelijks mee te nemen want daar zorgt de school voor.
‘s Morgens gaan we paaseieren zoeken. De paaseieren worden
voorzien van punten zodat later per groep kan worden gekeken wie de
meeste punten heeft behaald en dus heeft gewonnen De lessen
stoppen die middag gewoon om twee uur. De dag erna, Goede Vrijdag,
zijn alle kinderen vrij. De lessen beginnen weer op woensdag 4 april.

Vrienden boekje
Nick is verhuisd en vlak voordat hij ging verhuizen heeft hij nog een vriendenboekje meegegeven aan een
klasgenoot maar nog niet weer terug ontvangen. Mocht het boekje bij iemand thuis zijn dan graag inleveren
bij de groepsleerkracht.

Lego en Knexx
Een aantal weken geleden mochten we een groot aantal dozen Lego en Knexx
ontvangen van Wilma Cremer. Wilma heel erg bedankt! Ale kinderen zijn hier
heel erg blij mee.

Peuter ochtend
Op woensdag 14 maart wordt er in de Brede school een openmorgen
georganiseerd voor peuters en hun ouders. Ook in de Mijndert zijn er
specifieke activiteiten voor peuters. Mocht u in uw familie of
vriendenkring mensen kennen met peuters tussen de 2 en 4 jaar wijs
ze dan op onze activiteiten. Peuters en ouders zijn namelijk van harte
welkom om kennis te komen maken op de Mijndert en om mee te
doen met activiteiten om 9.00 uur en om 11.00 uur.

Presentatiedag
Drie weken lang hebben alle kinderen gewerkt aan het thema Kunst.
Op de expositie is te zien wat ze geleerd hebben. Natuurlijk hebben ze
ook zelf kunst gemaakt. Wat zijn ze daar trots op! Donderdag 22
maart, bent u van harte welkom om tussen 18.00 uur en 19.00 uur alle
creaties te komen bewonderen. Kom ook en beleef het mee! Neem
gerust buren, vrienden of uw familie mee!

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
16 maart
16 maart
29 maart
29 maart
31 maart

Giovanni uit groep 4
Julian uit groep 8
Gabriela uit groep 4
Esmé uit groep 1
Dani uit groep 2
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 10 april.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Nieuws van anderen
Goedendag ouders en kinderen uit Coevorden en omstreken!

Het weekend van 6, 7 en 8 april organiseren wij in Coevorden het evenement “Coevorden gaat los”. Het
gehele weekend is de entree gratis!
Locatie : de parkeerplaats achter De Swaneburg.
Ook voor de kinderen hebben wij een leuke middag ingepland en wel op zaterdag 7 april.
De kindermiddag is van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Dit is er allemaal te doen voor de kinderen :
•

Diverse springkussens in de feesttent

•

Rondritten met diverse trikes

•

Knutselen en kleuren

•

Kinderdisco

Alle activiteiten zijn gratis!
Tijdens de kindermiddag zal er geen alcohol geschonken worden.
U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door u meegebrachte kinderen.
De organisatie is niet aanwezig om de kinderen voor u in de gaten te houden.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies, diefstal of eventueel (
lichamelijk ) letsel.
Meedoen aan een activiteit in welke vorm dan ook, geschiedt te allen tijde op eigen risico.
Zien wij jullie ook dit weekend?

Met vriendelijke en feestelijke groet,
De organisatie
Henk Hilbink van Top Sound
Isabel van Dalsem van Cafe de Oale Jan.

Home-Start
Coevorden is er voor ieder gezin met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar die een steuntje in de rug
kan gebruiken.
Home-Start werkt met vrijwilligers die ook vader of moeder zijn en dus ervaringsdeskundig op het
gebied van het wel en wee rondom het gezin. Zij weten als geen ander hoe groot de uitdaging van
een gezin runnen kan zijn. Zeker op het moment dat je gezin door de situatie extra belast wordt,
waardoor alles even teveel kan zijn.
De vrijwilliger loopt een aantal uren per week met het gezin mee en is daardoor een luisterend oor,
kan de ouder ondersteunen en ontlasten en doet wat nodig is zodat het zelfvertrouwen vergroot en
de sociale relaties versterkt worden van de ouder.
Als de kinderen wat ouder zijn komen er vaak andere zaken naar voren die af en toe niet lekker
lopen zoals het huiswerk, het invullen van de vrijetijd, een planning maken, luisteren naar de ouders,
grenzen stellen, drukke kinderen. Ook daarvoor kunnen de vrijwilligers van Home-Start een steun in
de rug zijn, voor de ouders maar ook voor de kinderen.
Aan de ondersteuning van Home-Start zijn geen kosten verbonden.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Wilma Luiken (06- 51681364) of via coevorden@home-start.nl

