No.8 – 13 maart 2018
CBS ‘Mijndert v.d. Thijnen’
Jan van Scorelstraat 11
7741 XM Coevorden

0524 - 51 32 83
info@mvdthijnenschool.nl
www.mvdthijnenschool.nl

Voor de ouders
Hier voor u ligt nieuwsbrief nummer 8. Nog drie weken en dan is het
vakantie. In deze nieuwsbrief geven we informatie over een aantal
zaken die nog voor die vakantie staan te gebeuren. Veel leesplezier!

Cito Eindtoets
Op 17, 18, en 19 april buigt groep 8 zich over de Cito eindtoets. De
Cito-eindtoets wordt gebruikt als een 'second opinion'. Ons
leerlingvolgsysteem is leidend voor de verwijzing naar het
vervolgonderwijs. Wij gebruiken daarvoor de Plaatsingswijzer. De
Plaatsingswijzer gaat uit van de leerling prestaties van de laatste drie
jaar van de basisschool. Dat geeft een goede indicatie wat de beste
vorm van vervolg onderwijs is.

Schoolreizen en Schoolkamp
Dinsdag 29 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De
groepen 1 en 2 gaan naar de Beerze Bulten. De groepen 3 t/m 6 gaan
naar Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.. Groep 7/8 gaat 7, 8, en
9 mei op de fiets naar de Riegheide bij Schoonoord.

Schoolfruit
Twintig weken hebben alle groepen meegedaan met schoolfruit. De kinderen kregen fruit via school op
woensdag, donderdag en vrijdag. Dit project loopt op 20 april af. We zouden het fijn vinden als u daarna de
kinderen op deze dagen fruit meegeeft als tussendoortje.

Bloemenverkoop
Op 26 april organiseert de activiteitencommissie een bloemenverkoop.
Alle kinderen hebben inmiddels een bestellijst meegekregen. De
opbrengst van deze actie komt direct ten goede aan uw kind. De
bestelde bloemen kunnen op 26 april opgehaald worden tussen 8.159.00 uur en tussen 13.45- 14.30 uur. U dient zelf dozen of kratjes mee
te nemen om de bloemen in te vervoeren!

Jouw.Buzz
Donderdag 12 april komt Jouw.Buzz op school voor groep 6 t/m 8.
Jouw.buzz is een prachtige vrachtwagen die is ingericht met
presentatieschermen, Macbooks, iPads, AppleTv, WiFi en 3D-printers:
een rijdend leslokaal én een mobiel digitaal laboratorium. Kinderen
groeien op met tablets en smartphones, met Whatsapp en Facebook,
maar zijn nog helemaal niet mediawijs. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld
op het web moeilijk objectieve van gekleurde informatie kunnen
onderscheiden. Jouw.buzz gaat kinderen hiermee helpen.

Portfolio en gesprekken
Op maandag 9 april hebben de kinderen het tweede portfolio van dit
schooljaar mee naar huis gekregen. De portfoliogesprekken houden we
op dinsdag 17 april. Bij het portfolio zit een opgavebrief. Alle ingevulde
briefjes moeten uiterlijk donderdagmorgen 12 april weer ingeleverd zijn.
Wij zullen u vervolgens zo spoedig mogelijk laten weten op welk tijdstip
wij u verwachten.

Meivakantie en Hemelvaart
Voor alle kinderen begint de meivakantie op Koningsdag, vrijdag 27
april. Iedereen wordt op maandag 7 mei weer op school verwacht. Een
paar dagen later is het Hemelvaart. Alle kinderen zijn dan donderdag 10
en vrijdag 11 mei vrij.

Schoolvoetbal
Woensdag 18 april is het schoolvoetbal toernooi. Brede school SOM doet dit jaar
mee met één team. Het toernooi begint om 14.00 uur op sportpark de Pampert
en iedereen is van harte welkom om ons team te komen aanmoedigen.

Schoolfonds
De laatste acceptgiro’s voor het schoolfonds gaan binnenkort de deur
uit. De schoolreizen en het schoolkamp zullen onder andere hiervan
betaald worden. Nog niet alle bedragen van de vorige acceptgiro’s
hebben we ontvangen. Wij rekenen op uw medewerking en hopen
binnenkort alle bedragen ontvangen te hebben.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. De werkgroep is druk bezig
met de organisatie. De ochtend zal bestaan uit sporten en spelletjes.
Er zijn voor alle leerlingen drie verschillende onderdelen. Er zullen
geen gemengde groepen zijn, de groepen bestaan alleen uit
leerlingen van de eigen school. We zouden het leuk vinden als alle
kinderen deze morgen zoveel mogelijk in het oranje op school komen.
Als u mee wilt helpen met de Koningsspelen kunt u zich opgeven bij
de groepsleerkracht. Alle kinderen zijn om half 1 vrij. Er wordt dus niet met de kinderen geluncht op school.

Jarigen en Nieuwe Leerlingen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
14 april
17 april
18 april
18 april
21 april
1 mei
2 mei

Charissa uit groep
Jaylano uit groep
Lindsey uit groep
Hermalia uit groep
Justin uit groep
Daisy uit groep
Popke uit groep

5
3
6
8
3
3
7

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Op 1 april is Kenan vier jaar geworden en zit nu in groep 1. Op 11 mei wordt Vince vier jaar en mag hij ook
alle dagen naar groep 1. Na de meivakantie komt op de dinsdagen Djayden alvast een dagdeel
meedraaien in groep 1.Van harte welkom Kenan, Vince en Djayden, we wensen jullie een fijne tijd toe bij
ons op school.

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 15 mei.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

