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Voor de ouders
De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor u. De komende
weken staan er verschillende activiteiten op de rol. In het kort vindt u in
deze nieuwsbrief informatie over deze activiteiten. Veel leesplezier!

Personeel
We hebben een paar nieuwe gezichten in onze school. Meester Ruud is
onderwijsassistent en is op maandag- en dinsdagochtend vooral in de
bovenbouw groepen te vinden. Sinds deze week is Juf Brenda als
onderwijsassistent begonnen. Zij werkt in alle groepen op maandag,
donderdag en vrijdag. Dit schooljaar hebben we de volgende stagiaires;
in groep 3/4 juf Sanne op maandag en dinsdag, in groep 1/2 meester
Alex op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast is juf Renske op de
maandag- en donderdagochtend als Taalmaatje een aantal uren bij ons op school.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is Kom erbij!
In alle groepen worden de komende week diverse activiteiten
uitgevoerd rondom dit thema. Daarnaast komt Tippo entertainment op
vrijdag 12 oktober een voorstelling verzorgen voor groep 3/4 in het
speellokaal. Om de kinderenboekenweek feestelijk te openen gaan we
woensdag 3 oktober met z’n allen door de vriendenboog naar binnen.
We beginnen dan met elkaar in de hal. Ouders zijn van harte welkom
om te komen kijken. Vrijdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een vriendenmemorie door
alle scholen heen. De kinderen gaan in groepjes op zoek naar bekende duo’s als bv. Woezel en Pip.

Herfstvakantie en vrije dag.
De herfstvakantie is van 20 oktober tot en met 28 oktober. Maandag 29
oktober is iedereen ook nog vrij. De leerkrachten hebben dan een
studiedag. Dinsdag 30 oktober verwachten we iedereen om half 9 weer
op school.

Leerlingenraad
Op maandag 15 oktober komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Op
deze eerste vergadering bespreken we of de leerlingenraad weer
aangevuld moet worden met nieuwe leden. Ook komt het buitenspelen
tijdens de pauze aan de orde. Tevens maken we dan een planning voor
de rest van het schooljaar.

Ontruimingsoefening
Om bij calamiteiten alles soepel te laten verlopen moeten de leerlingen
en de leerkrachten weten wat er van hen verwacht wordt bij een
ontruiming van de school. Om het goed functioneren van het plan te
waarborgen is het belangrijk dat het plan minstens 1 maal per jaar
geoefend wordt. Dit betekent dat er op dinsdag 16 oktober op een nog
nader te bepalen tijdstip een ontruimingsoefening plaats zal vinden in
onze school.

Dierendag
Donderdagmiddag 4 oktober om kwart over 1 worden de dieren op
school verwacht. We blijven allemaal buiten in de hoek voor onze eigen
school. Een deskundige jury zal de dieren beoordelen op verzorging,
uiterlijk, netheid en omgang van het kind met het dier. De kinderen
kunnen een prijsje winnen dat door de activiteiten commissie
beschikbaar wordt gesteld. Ook de dieren zelf worden uiteraard niet
vergeten.

Kinderpostzegelactie
Afgelopen woensdag 26 september gingen ruim 160.000 schoolkinderen op
pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen
uit groep 7/8 doen mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de
personages van de fabeltjeskrant de kinderpostzegels.

Peuterochtend dinsdag 9 oktober
Dit jaar is er 5 keer een kijk- en speelochtend voor kinderen tussen 2
en 4 jaar. De eerste keer is dinsdag 9 oktober. Samen met hun ouders
kunnen de peuters van 10.00 uur tot ongeveer 11.15 uur een kijkje
nemen in de kleutergroep. In de kring luisteren als er een prentenboek
voorgelezen wordt en uiteraard is er ook gelegenheid om te spelen.
Tijdens deze gezellige ochtend is er voor de ouders koffie of thee en
natuurlijk is er gelegenheid om geheel vrijblijvend informatie te krijgen.
Alle peuters en hun ouders zijn van harte welkom, dus geef het door.

Voorstelling groep 1/2
Dinsdag 16 oktober bezoeken de kinderen uit groep 1/2 de
voorstelling Wolk in de klas. Das komt op bezoek in het speellokaal.
Hij deelt zijn gedachten en overpeinzingen. Hij vraagt zich af hoe licht
een wolk kan zijn, maar soms hoort hij door de ruis het bos niet meer.
Er speelt een verhaal in het speellokaal, waar iedereen onderdeel van
wordt. Stil zitten hoeft niet, maar misschien krijg je daar, zelfs meer
dan ooit, wel behoefte aan. WOLK IN DE KLAS is een project waar
leerlingen aan bijdragen door mee te denken en te doen.

Schoolpreventie
Op donderdag 18 oktober komt iemand van bureau Halt iets vertellen
over groepsinvloed in groep 7/8. In deze voorlichting staat het thema
groepsinvloed centraal. Leerlingen ervaren wat groepsinvloed is (en
dat het hun keuze kan beïnvloedden) en krijgen inzicht in strategieën
om met negatieve groepsinvloed om te gaan en hoe ze hun eigen
verantwoordelijkheid kunnen nemen, ook binnen een groep.

Velddag groep 7/8
Vrijdag 5 oktober gaat groep 7/8 naar het Drents Friese Wold in
Appelscha. Ze doen mee met het Bos Natuurlijk Project van
Natuurmonumenten, Drents Landschap, IVN en IVN Noord. De dag
zal gevuld zijn met een struintocht door het bos. Samen met een
boswachter gaan de kinderen 's ochtends op pad door het bos! 's
Middags krijgen de kinderen verschillende workshops over het bos. En
als afsluiting mogen ze zelf een vuurtje stoken! Over deze 'Velddag'
gaat groep 7/8 in de klas verder werken. Als afsluiting komt er een presentatieavond voor ouders. Deze
presentatieavond is op dinsdag 16 oktober in de Nieuwe Veste. Vrijdag 5 oktober moeten de kinderen om
07.50 uur op school zijn en zijn ze rond 15.30 uur weer terug op school.

Oudervertelgesprekken
Vorige week waren de oudervertelgesprekken. Fijn om te zien dat
zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. U als
ouder heeft uw kind zien opgroeien, weet wat wel en niet werkt en
heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van uw kind. Door deze
kennis te delen kunnen leerkrachten hier nu gebruik van maken.

Samenloop voor Hoop
Afgelopen weekend was de Samenloop voor Hoop in Coevorden.
Meer dan 40 leerkrachten van Fiers, waaronder ook een aantal van de
Mijndert, hebben meegedaan aan deze wandelestafette. Het was fijn
om te zien dat tijdens de Kinderloop er ook een groot aantal leerlingen
van de Mijndert meeliepen. Na afloop van de Kinderloop werd het
bedrag van de flessenactie bekend gemaakt, de totale opbrengst was
2.336,25 euro! Alle Fiers scholen hebben daar een grote bijdrage aan
geleverd. Naast het wandelen was er ook een Fiers-kraam waar veel kinderen iets hebben geknutseld of
zich hebben laten versieren met een glittertattoo of schmink. Onze schoolvereniging Fiers heeft de
afgelopen weken in totaal 4853,70 euro ingezameld. Daar zijn we best trots op! Iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd heel erg bedankt! De Samenloop voor Hoop Coevorden heeft uiteindelijk het
enorme bedrag van 78.223,75 euro opgeleverd!

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
1 oktober
Ronaldo uit groep
5
3 oktober
Wim uit groep
7
3 oktober
Danisha uit groep
3
3 oktober
Shalena uit groep
2
14 oktober
Wesley uit groep
6
19 oktober
Justin uit groep
4
25 oktober
Auke uit groep
3
25 oktober
Shania uit groep
2
3 november
Kaithlyn uit groep
8
4 november
Gerrit uit groep
4
4 november
Yuna uit groep
1

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 november.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Nieuws van anderen

Opgroeiende kinderen? Druk gezin? Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin
draaiende houden, gaat alleen niet altijd even makkelijk. Er kan ruzie zijn met je kinderen, spanning met
je partner, ziekte, weinig contact met familie en vrienden. Of de administratie loopt achter, een van de
kinderen maakt geen huiswerk, of… Het kan van alles zijn. Meestal los je de problemen zelf op. Is het nu
wat te veel? Je staat er niet alleen voor. Als je thuis ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact op
met Home-Start: home-startcoevorden@icare.nl of Wilma Luiken 06-516 813 64

