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Voor de ouders
De eerste zeven schoolweken van dit schooljaar zitten er alweer op.
Een leuke en leerzame periode waarvan we regelmatig in de
nieuwsbrief verslag hebben gedaan. Ook deze keer weer. Veel
leesplezier.

Fietsenkeuring
Het duurt nog even, maar op donderdag 31 oktober vindt op school de
fietsenkeuring plaats voor leerlingen in groep 3 t/m 8. Omdat er een
vakantie tussen zit, gaat de informatie over deze fietsenkeuring vast
met deze nieuwsbrief mee. Zo heeft iedereen genoeg tijd om te zorgen
dat de fietsen in orde zijn.

Peutergym en Peuterochtend
De eerste Peuterochtend gisteren was een groot succes. De
Peuterochtend is een leuke en interactieve kennismakingsochtend voor
peuters en hun ouders. Terwijl de peuters mogen meedoen met de
kleuters, kunnen de ouders in gesprek met leerkrachten om zo een
indruk te krijgen van onze school. Ook peuter- en kleutergym heeft niet
over belangstelling te klagen. De eerst volgende keer is op 1 november.

NSCCT
Binnenkort wordt bij de kinderen van groep 4 en groep 6 de NSCCT
(Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) afgenomen op school. De
test wordt afgenomen in de klas, door de intern begeleider van een
school binnen Fiers. Sommige leerlingen laten op school minder zien
dan wat ze in werkelijkheid kunnen en presteren daarmee mogelijk
onder hun niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te sporen.
Daarnaast zorgt de NSCCT voor een second opinion bij het maken van
een inschatting van de leermogelijkheden van kinderen door
leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht kan aansluiten bij datgene wat uw kind nodig heeft op school.
Deze test geeft een inschatting van de leermogelijkheden van uw kind op het moment van testen en moet
hierdoor niet gezien worden als een vaststaand gegeven. Tijdens de portfolio gesprekken wordt u op de
hoogte gebracht van de leerontwikkeling van uw kind.

Techniekdag groep 7/8
Tijdens de Dag van de Techniek op 1 november mogen de leerlingen
van groep 7/8 een kijkje nemen bij verschillende bedrijven in
Coevorden. De kinderen worden vervolgens tot 15 november
uitgedaagd om een creatief verslag van hun bezoek aan het bedrijf te
maken. Deze TECH battle is een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Coevorden, het basisonderwijs in Coevorden en Dutch
TechZone. De organisatie hoopt met de TECH battle te bereiken dat
kinderen op een eigentijdse manier met techniek in aanraking komen.

Portfolio en gesprekken
Alle leerlingen ontvangen twee keer per jaar een portfolio. Wij zijn van
mening u als ouder beter te kunnen informeren over de voortgang van
uw kind als wij meer (toets)gegevens hebben. Het eerste portfolio zal
dan ook begin februari, na afname van meerdere methode toetsen en
afname van het CITO leerlingvolgsysteem, meegegeven worden. Op
deze manier bent u direct op de hoogte van de CITO resultaten. Het
tweede portfolio zal rond de zomervakantie meegegeven worden.
Uiteraard willen wij u als ouder eerder spreken dan januari, daarom is er op 21 november een
contactmoment. De inhoud van dit gesprek wordt wel anders. De leerkracht zal zijn indruk over uw kind
vertellen. In februari en aan het einde van het schooljaar wordt u uitgenodigd om het portfolio te bespreken.

Uitslag dierendag
Vrijdag 4 oktober werd er in en om de school weer de jaarlijkse
dierententoonstelling gehouden. Tegen kwart over 1 uur waren er 25
verschillende dieren aanwezig. De jury had het druk met het beoordelen van de
verschillende dieren. Een aantal kinderen hebben een prijsje gewonnen dat
door de activiteiten commissie beschikbaar werd gesteld.

Sint Maarten, Ganzenmarkt en Studiedag
Alle kinderen maken een lampion voor Sint Maarten. In hetzelfde
weekend is het ook Ganzenmarkt. Alle kinderen zijn daarom maandag
11 november vrij.
Een dag later zijn de kinderen ook nog vrij i.v.m. een studiedag voor
de leerkrachten. De kinderen worden dus woensdag 13 november om
8.30 uur weer op school verwacht.

Leerlingenaantal
1 oktober is een belangrijke datum in het onderwijs. Op deze datum
geven de scholen aan het ministerie van onderwijs het aantal
leerlingen door. Het aantal leerlingen op 1 oktober is belangrijk voor
de financiering van het nieuwe schooljaar. Op 1 oktober zaten 86
leerlingen bij ons op school. De afgelopen jaren is ons
leerlingenaantal gestegen.
1 oktober 2017
67
1 oktober 2018
76
1 oktober 2019
86

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
19 oktober
25 oktober
25 oktober
4 november
4 november
9 november
9 november

Justin uit groep
Auke uit groep
Shania uit groep
Gerrit uit groep
Yuna uit groep
Priscilla uit groep
Johan uit groep

5
4
3
5
2
8
1
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 19 november.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

