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Voor de ouders
Ganzenmarkt en Sintmaarten liggen al weer achter ons. December
komt al in zicht. De decembermaand heeft de naam gezellig te zijn. Een
volle, maar fijne maand, waarin we met elkaar Sinterklaas en Kerst
vieren. De voorbereidingen voor het naderende Sinterklaas- en
Kerstfeest zijn inmiddels gestart.

Gildeleren
Het centrale thema dit jaar van Fiers is “Trots op talent”. Het hele
schooljaar zullen de Fiersscholen op allerlei manieren aandacht
besteden aan talentontwikkeling. Onder talent wordt verstaan het
vermogen om iets goed te kunnen, iets wat van nature schijnbaar
moeiteloos gaat en waar je energie van krijgt. Het onderwijs op de
scholen wordt zoveel mogelijk afgestemd op datgene wat de leerlingen
nodig hebben. Op deze manier kan iedereen meer uit zichzelf halen en
zo zijn of haar talenten ontplooien. Want hoewel iedereen talenten heeft, zijn deze niet altijd direct zichtbaar.
Eén van de activiteiten om talenten te ontdekken en te stimuleren is het Gildeleren. Dit is een nieuwe
activiteit binnen Fiers en haar scholen. Het gaat hierbij om leren over wat je kan, door kennis te maken met
allerlei soorten activiteiten. Dat leidt tot een beter zelfinzicht en zelfvertrouwen doordat kinderen erachter
komen dat ze meer kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht. Vanaf de herfstvakantie krijgen alle
leerlingen over een periode van een aantal weken les van een “Gildemeester”. Deze “Gildemeesters” zijn
expert in hun vakgebied en dragen hun kennis en ervaring over en maken zo de lessen extra interessant.
De onderwerpen en de experts zijn:
- Kleutergroepen: Muziek gegeven door Ingrid Laninga;
- Leerjaren 3 en 4: Theaterlessen verzorgd door Garage TDI uit Assen;
- Leerjaren 5 en 6: Schilderen gegeven door Jeanet Regeling;
- Leerjaren 7 en 8: Striptekenen door Herman Roozen.

NSCCT
Woensdag 27 november 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.

Sinterklaasvoorstelling
Nog een paar weken en dan komt Sinterklaas al weer aan in het land.
Evenals voorgaande jaren zal Tippo entertainment weer een
voorstelling verzorgen in het speellokaal voor de groepen 1 t/m 4. Dit
zal plaatsvinden op vrijdag 22 november. Het Sinterklaasfeest vieren
we op 5 december. Binnenkort wordt u hierover verder geïnformeerd.

Portfolio en gesprekken
Alle leerlingen ontvangen twee keer per jaar een portfolio. Het eerste
portfolio zal begin februari, na het invullen van de leerlijnen, afname van
methode en niet-methode toetsen meegegeven worden. Wij zijn van
mening u als ouder beter te kunnen informeren over de voortgang van
uw kind als wij meer gegevens hebben. Uiteraard willen wij u in de
gelegenheid stellen de leerkracht eerder te spreken dan in februari.
Daarom zijn op donderdag 21 november oudergesprekken gepland. Dit houdt in dat u als ouder een gesprek
kunt aanvragen bij de leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek kunt u het hebben over het welbevinden
van uw kind en hoe het gaat op school. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. In
februari en aan het einde van het schooljaar wordt u uitgenodigd om het portfolio te bespreken.

Sinterklaasfeest
Op het sinterklaasfeest krijgen alle kinderen in groep 1 t/m 4 een cadeautje van
Sinterklaas. Om Sinterklaas te helpen met het uitzoeken van een cadeau wordt
in september al aan de kinderen gevraagd wat zij een leuk cadeau vinden. De
kinderen in groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas doordat in deze groepen lootjes
worden getrokken en de kinderen voor elkaar een cadeau, surprise en gedicht
maken. De school gaat op 5 december gewoon om 14.00 uur uit. De dag erna,
6 december, zijn alle kinderen vrij.

Muziek op schoot
Kom naar Muziek op schoot en beweeg lekker mee met de muziek!
Kinderen kunnen intens genieten van muziek en muzikale spelletjes.
Alle peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom om samen met hun
ouders mee te doen met de kinderen van groep 1. Muziek op schoot is
bij ons op school op maandag 18 november, 25 november, 2
december, 9 december en 16 december van 10.30 tot 11.30 uur.

Nieuwe leerlingen
In december worden Milano en Annie vier jaar. De komende weken
komen zij daarom alvast een aantal dagdelen meedraaien. Van harte
welkom bij ons op school, we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons
hebben!

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
1 december
2 december
7 december
7 december
10 december

Rosalie uit groep
Araya uit groep
Jaylen uit groep
Jermaine uit groep
Rosanne uit groep

1
6
6
6
7
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 10 december.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

