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Voor de ouders
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! In deze nieuwsbrief vindt u
weer zoals gebruikelijk een overzicht van allerlei zaken die voor u
interessant zijn om te weten en te lezen.

Groepsindeling
Groep
1/2
3/4
5/6
7/8

Maandag
Juf Petra
Meester Emiel
Juf Jeanet
Juf Andrea

Juf Jennita
Juf Corien
Juf Marije
Juf Berdi
Juf Petricia
Juf Jolien

Dinsdag
Juf Petra
Juf Marga
Juf Jeanet
Meester Emiel

Woensdag
Juf Anneke
Juf Marga
Juf Andrea
Meester Emiel

Donderdag
Juf Anneke
Meester Emiel
Juf Jeanet
Juf Andrea

Vrijdag
Juf Petra
Meester Emiel
Juf Jeanet
Juf Andrea

Leerkracht groep 2 en 3 op maandag en dinsdag
Leerkracht groep 2 en 3 op woensdag, donderdag en vrijdag
Onderwijsassistent op maandag- en dinsdagochtend
Onderwijsassistent op woensdag, donderdag en vrijdag
Intern begeleider op dinsdag en woensdagochtend
Directie werkzaamheden op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en
donderdag

Het leerplein beneden zal volgend schooljaar afwisselend gebruikt worden door groep 1/2 en groep 3/4. Juf
Jennita en juf Corien zullen daardoor zowel les geven aan groep 2 als aan groep 3. Daarnaast zullen zij
samen met juf Berdi invulling gaan geven aan het programma Bouw! voor groep 2 en 3. Bouw! is een
programma waarmee leesproblemen al in een vroeg stadium worden voorkomen.

Groepen doorschuiven
Op donderdag 19 juli mogen alle kinderen van kwart voor 11 tot kwart
voor 12 alvast een kijkje nemen in hun nieuwe groep.

Ruilbeurs en koffie inloop
Alle ouders nodigen we op donderdagmiddag 19 juli van 13.30 – 14.00
uur uit op school voor een gezellig kopje koffie. Op hetzelfde tijdstip dat
de ouders een kopje koffie komen drinken wordt er voor de kinderen
een ruilbeurs gehouden. Heb je thuis spulletjes waar je eigenlijk niets
meer mee doet en die wel de moeite van het ruilen waard zijn, neem
het dan ’s middags mee naar school. Misschien kun je het dan ruilen
voor iets wat je al heel lang had willen hebben. Het is dus een ruilbeurs;
dat betekent dat er niet betaald wordt voor de spulletjes!

Afscheid groep 8
Dinsdag 17 juli nemen we afscheid van groep 8. ‘s Middags gaan de
leerlingen van groep 8 naar een prachtig outdoor klimpark bij Grolloo.
Door de ANWB uitgeroepen tot leukste uitje van Drenthe in 2018. ’s
Avonds vindt op school het officiële afscheid plaats. We wensen
Brandon, Shannon, Julian en Hermalia veel succes op de Nieuwe
Veste.

Startfeest
De activiteiten commissie organiseert op donderdag 6 september een
startfeest. Hoe dat er precies uit gaat zien blijft nog even een
verrassing. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen. We eten namelijk met elkaar patat op school.

Stormbaan
Woensdag 18 juli komt er op het schoolplein een grote stormbaan
(springkussen). Dit is een gezamenlijk initiatief van alle participanten in de
brede school. Van 12.00 tot 14.00 uur gaan onze leerlingen er in groepen op
spelen.

Nieuwe leerlingen
Na de vakantie komen de volgende leerlingen bij ons op school.
Djayden in groep 1. Lewhat in groep 2. In groep 3 mogen we Naftalem
welkom heten. In groep 5 komt Shalom. En tot slot begroeten we
Dana in groep 6. Hartelijk welkom allemaal! Fijn dat jullie bij ons op
school komen. We hopen dat jullie een leuke tijd bij ons hebben.
We starten na de zomer met 76 leerlingen.

Jarigen
In de komende periode zijn de volgende leerlingen jarig:
20 juli
25 juli
29 juli
6 augustus
12 augustus
24 augustus
31 augustus
2 september
3 september
3 september
4 september
5 september

Lakeysha uit groep
Teunis uit groep
Amina uit groep
Ryan uit groep
Romano uit groep
Jordy uit groep
Shannon uit groep
Vinn uit groep
Danisha uit groep
Kevin uit groep
Cindy uit groep
Janick uit groep

4
5
1
1
3
6
8
3
6
5
5
6

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
Donderdag 19 juli sluiten we het schooljaar 2017/2018 om 14.00 af. Iedereen is dan vrij en kan gaan
genieten van de zomervakantie. Op maandag 3 september beginnen we weer om half 9. We beginnen dan
het schooljaar Fit en Vaardig. Alle ouders zijn hierbij welkom. Daarna mag iedereen mee naar binnen om
een kijkje te nemen in de school, voor de ouders is er dan een kop koffie in de hal.
We wensen iedereen een fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Maak je leukste vakantiefoto met de FIERS zonnebril!
Het is bijna vakantietijd. Dat wordt hopelijk weer
volop genieten van een zomer met veel zon. Alle
leerlingen hebben een Fiers zonnebril gekregen.
Deze zonnebril wil je dragen deze zomer!
Maak een leuke foto met bril en stuur je
vakantiegroet naar: info@mvdthijnenschool.nl
of naar het Facebook account van Juf Andrea.
Alle foto’s zijn na de vakantie te bewonderen in
school. Doe je mee?
Protestants Christelijke scholen vereniging Fiers
en de Mijndert van der Thijnenschool wenst
iedereen een fijne zonnige zomervakantie!

