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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
Juf Danielle is op 1 september begonnen als onderwijsassistent en is in
alle groepen te vinden. Daarnaast zijn de volgende stagiaires gestart: in
groep 3/4 juf Kim op maandag en dinsdag, in groep 1/2 juf Beau op
dinsdag, donderdag en vrijdag. In de loop van dit schooljaar zullen nog
meerdere stagiaires in de school te vinden zijn. We wensen jullie
allemaal een fijne tijd bij ons op school.

Kinderboekenweek
Dit jaar vindt de Kinderboekenweek plaats van 2 t/m 13 oktober. Met
het thema ‘Reis mee!’ staan in de Kinderboekenweek 2019 voertuigen
centraal. In alle groepen worden de komende week diverse activiteiten
uitgevoerd rondom dit thema. Daarnaast komt Tippo entertainment op
vrijdag 11 oktober een voorstelling verzorgen voor groep 3/4 in het
speellokaal. De Kinderboekenweek wordt met alle scholen in de Brede
school woensdag 2 oktober feestelijk geopend.

Trots op Talent
Het jaarthema van Fiers is Trots op Talent. Talent is het vermogen om
iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt
te gaan en waar je energie van krijgt. Je kunt op verschillende gebieden
aanleg voor talenten hebben. Bijvoorbeeld op het sociale, creatieve,
praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke
gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend. Dit jaar
proberen we de talenten van kinderen zichtbaar te maken door
verschillende activiteiten en projecten in school te organiseren.

Leerlingenraad
Op maandag 14 oktober komt de leerlingenraad weer bijeen. Uit de
groepen 5 t/m 8 worden ieder jaar vertegenwoordigers gekozen. Door
de leerlingenraad krijgen de leerlingen een eigen stem binnen de
schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Tevens maken ze
spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Ook leren de
kinderen rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de
mening van de ander. Tot slot wordt de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderd.

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. Daarom hebben we woensdag 11 september een
ontruimingsoefening gehouden met iedereen in de Brede School.

Dierendag
Vrijdagmiddag 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
Woensdag 25 september gaan 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! Op de kinderpostzegels prijken dit jaar
hoofdpersonen uit legendarische kinderboeken als Dik Trom, Kruimeltje, De Kameleon en Pietje Bell.

Peuterochtend maandag 14 oktober
Dit jaar is er 4 keer een kijk- en speelochtend voor kinderen tussen 2
en 4 jaar. De eerste keer is maandag 14 oktober. Samen met hun
ouders kunnen de peuters van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 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 5/6
Dinsdag 24 september bezoeken de kinderen uit groep 5/6 de
voorstelling De wolf is terug. Al jaren staan deze berichten in de
kranten. Maar wat de kranten niet weten... de wolf is er al. Met alle
gevolgen van dien. Nergens ter wereld zijn de bossen zo keurig op
orde als in ons land. Overal staan prullenbakken, routewijzers en
bezoektijden op uitlegbordjes. In de voorstelling De wolf is terug
neemt Harro van Lien het publiek mee naar een bos vol keurige
dieren. Plotseling verschijnt daar, rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een verdwaalde, onbeschaafde
en hongerige wolf. Een vertelvoorstelling vol komische personages.

Logo 3000 in groep 3
In groep 3 is dit jaar gestart met het werken met logo 3000. In groep 3
is veel tijd nodig voor het leren lezen en schrijven. Toch mag de
woordenschatontwikkeling niet stil staan. Logo 3000 is hét hulpmiddel
om de vaart erin te houden en de woordenschat van de kinderen in
groep 3 systematisch verder uit te breiden: niet in aparte lesjes, maar
geïntegreerd in de dagelijkse onderwijsactiviteiten.

Vrije dag
Op woensdag 9 oktober zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.

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.

Freefriday
Iedere vrijdag voor een vakantie is het Freefriday. Freefriday houdt in
dat de kinderen deze dag voor de lunch ipv gewoon brood iets lekkers
mee mogen nemen als het maar wel lunch gerelateerd is. Dit betekent
bijvoorbeeld een croissantje, tosti of een ander lekker broodje. Wij
stellen het op prijs wanneer u uw kind geen koolzuurhoudende
dranken, chips of snoep meegeeft.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
22 september
23 september
1 oktober
3 oktober
3 oktober
3 oktober
8 oktober
13 oktober
14 oktober

Maria uit groep
Leroy uit groep
Ronaldo uit groep
Wim uit groep
Danisha uit groep
Shalena uit groep
Milano uit groep
Daley uit groep
Wesley uit groep

4
6
6
8
4
2
1
2
7

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

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Peutergym
In de kalender staan verkeerde datums voor Peutergym. Hieronder vindt u het juiste overzicht.

