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Voor de ouders
Hier voor u ligt nieuwsbrief nummer 9. We hebben weer het volgende
nieuws voor u verzameld. Veel leesplezier!

Samen beter lezen
Groep 4 gaat binnenkort weer van start met het project ‘Samen Beter
Lezen’. Het is gebleken dat leerlingen die meededen aan dit project
minimaal één en in enkele gevallen zelfs twee niveaus in het leesniveau
zijn gestegen. Daarom willen we iedereen van harte uitnodigen om aan
dit project mee te doen, want het boekt zeker resultaat! Het project start
op 16 mei en wordt op 15 juni afgesloten.

Schoolreizen
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 heeft die dag
gewoon les op school. Binnenkort krijgen de kinderen de informatie
mee.

Kleding bij ongelukjes
Bij ongelukjes krijgen de kinderen kleding van school aan. De bedoeling is dat deze kleding na wassen weer
op school komt. Onze voorraad is echter bijna op, daarom willen we vragen of u die kleren weer zo snel
mogelijk wilt inleveren op school.

Bloemenverkoop
In april organiseerde de activiteitencommissie een bloemenverkoop. De
verkoop heeft netto ruim € 450,00 opgebracht, dat is 100 euro meer dan
vorig jaar! Een erg mooi bedrag waarmee de activiteitencommissie
weer leuke activiteiten voor de kinderen zal gaan organiseren. Danisha,
Bram, Jaylen en Jermaine hebben een cadeautje ontvangen omdat zij
de meeste plantjes hadden verkocht.

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf op maandag 11 juni bij ons op school.
Tijdens schooluren worden de individuele foto’s en groepsfoto’s
gemaakt. Ook is het dit jaar weer mogelijk om niet schoolgaande
broertjes / zusjes te laten fotograferen. Deze foto’s worden voor
schooltijd om 08.00 uur gemaakt. De achtergrond van de foto’s is:
‘beach’. Voor een mooi resultaat kunt u daarom beter uw kind gekleurde
kleding aantrekken. De foto’s kunt u meestal binnen enkele weken op
school verwachten. Pas na betaling of het tekenen van het machtigingsformulier kunnen wij de foto’s
meegeven.

NME
N.M.E. staat voor Natuur en Milieu Educatie. Ieder jaar doen alle
groepen mee met een natuurproject waarbij het consulentschap NME
zorgt voor de materialen. N.M.E. is erop gericht dat alle kinderen actief
bezig zijn met maar vooral in de natuur. Op 28 mei starten we met het
project bijen.

Pinksterweekend en Juni dagen
Na de meivakantie en het Hemelvaartweekend zijn de kinderen
binnenkort al weer een paar dagen vrij. Allereerst het Pinksterweekend
van 19 t/m 22 mei. De kinderen worden op woensdag 23 mei weer op
school verwacht. In juni zijn alle kinderen nog drie dagen vrij namelijk
op 18, 19 en 20 juni.

Schoolkorfbaltoernooi
Op 16 mei zal het schoolkorfbaltoernooi worden gehouden. De organisatie ligt in
handen van Korvesta. De Mijndert is vertegenwoordigd met twee teams, één
team met leerlingen uit groep 5/6, en één team met leerlingen uit groep 7/8. Het
toernooi wordt op sportpark de Pampert gehouden en iedereen is van harte
welkom om onze teams te komen aanmoedigen.

Te laat op school
Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen te laat komen op
school. Dit gebeurt in alle groepen. Te laat op school komen is
vervelend voor het kind zelf. Uw zoon / dochter kan niet rustig de dag
beginnen en mist misschien een stukje van de les of een belangrijke
mededeling. Te laat komen is ook vervelend voor de leerkracht en
voor andere kinderen in de groep. Wanneer de les al begonnen is
wordt de groep gestoord. Regelmatig te laat komen wordt
geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Het is de verantwoordelijkheid van school om ongeoorloofd
schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit is in de leerplichtwet vastgelegd.

Avondvierdaagse
In de week van 11 t/m 15 juni wordt de avondvierdaagse gelopen in
Coevorden. Ook onze school is van plan dit jaar weer mee te lopen.
Al een aantal jaren zorgt de activiteitencommissie bij ons op school
hiervoor. De opgavebriefjes worden binnenkort uitgedeeld. We hopen
op een gezellige tocht met mooi weer en uiteraard weinig blaren!

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
16 mei
31 mei
09 juni
15 juni
21 juni
22 juni

Brian uit groep
Damyan uit groep
Marissa uit groep
Patricia uit groep
Dylano uit groep
Anthony uit groep

5
7
4
4
7
2

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 12 juni.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

