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Voor de ouders
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. De tijd gaat snel. De
school is al helemaal in kerstsfeer. In de groepen is een start gemaakt
met de voorbereidingen voor het kerstfeest. In deze nieuwsbrief leest u
daar meer over.

Kenan
Het afgelopen weekend werden we opgeschrikt door het nieuws over
de explosie in de grillroom en dat Kenan, leerling uit groep 2, urenlang
bekneld heeft gezeten onder het puin.
De kinderen hebben passend bij de leeftijd in een kringgesprek hier
over gesproken. Misschien dat uw kind hier thuis iets over zegt. Mocht u
daarover vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid hierover met u van
gedachten te wisselen. Neemt u dan gerust contact op met ons.
Het gaat inmiddels al weer stukken beter met Kenan, hij mag waarschijnlijk over enkele dagen naar huis.
Kinderen kwamen met het idee om iets te doen voor hem. Daar geven we graag met elkaar gehoor aan.
Vanuit school willen we de ouders van Kenan een Kerstpakket geven en daarnaast willen we samen met alle
kinderen voor Kenan een eigen Kinderkerstpakket samenstellen dat aan hem gegeven wordt als hij weer
thuiskomt uit het ziekenhuis. We willen dit Kinderkerstpakket vullen met hulp van alle kinderen. Daarom
willen we vragen of uw kind(eren) deze week iets mee mag nemen naar school. Dit ”iets” mag van alles zijn:
een mooie Kerstkaart, iets lekkers, een klein cadeautje of geld. Van dit geld kopen we dan samen iets voor
Kenan. Kinderen kunnen hun bijdrage inleveren bij de groepsleerkracht.

Samen beter lezen
Groep 4 gaat direct na de Kerstvakantie starten met het project ‘Samen
Beter Lezen’. Het is gebleken dat leerlingen die meededen aan dit
project minimaal één en in enkele gevallen zelfs twee niveaus in het
leesniveau zijn gestegen. Daarom willen we iedereen van harte
uitnodigen om aan dit project mee te doen, want het boekt zeker
resultaat! Het project start op 8 januari en wordt op 13 februari feestelijk
afgesloten. Voor de ouder is er op 8 januari een informatie bijeenkomst.

Kerstviering
Woensdag 18 december vieren we het kerstfeest op school. Alle
kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij en worden om 16.30 uur weer op
school verwacht. We vieren dan tot 18.30 uur op school met de
kinderen het kerstfeest in de verschillende groepen en gaan met alle
kinderen eten op het leerplein en de lokalen boven. Na het eten gaan
alle kinderen eerst weer terug naar hun eigen klas.

Kerstlichtjestocht
Na het kerstfeest start de lichtjesparade. De route gaat door
Poppenhare en Lootuinen en de bewoners zijn gevraagd hun tuinen in
kerstsfeer te versieren. Om het goed te laten verlopen verwachten we
dat de ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 hun kind iets voor 18.30
uur uit de eigen groep halen. De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen via
onze eigen ingang naar buiten. Ouders kunnen daar wachten zodat ze
dan samen met hun kind(eren) kunnen deelnemen aan de tocht. Er
wordt gestart op het schoolplein. Kinderen lopen bij hun ouders en ouders zijn verantwoordelijk voor hun
eigen kind. Als algemene regel geldt: We gaan als fatsoenlijke mensen met elkaar en onze omgeving om.
Vooraan loopt drumband Dynamix en achteraan lopen mensen van de Activiteiten Commissie zodat we als
groep bij elkaar blijven lopen. De kinderen krijgen een lichtje van school. De lichtjestocht is niet een
verplichte activiteit, als u en uw kind niet meelopen wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.

Kerstdiner
Voor het kerstdiner zoeken we een aantal ouders die mee willen helpen het
eten klaar te maken. In de gang van de onderbouw hangt (binnenkort) een
kerstboom met briefjes. Op deze briefjes staat een gerecht. Als u iets wilt
maken kunt u het briefje er afhalen en meenemen. Op dinsdagmiddag 17
december kunt u om 14.00 uur de ingrediënten halen in de kamer van juf
Jolien. Woensdagmiddag om 16.30 uur als u uw kind naar school brengt voor
het kerstfeest kunt u het gerecht weer op school brengen.

Voorleeskampioen
In groep 7/8 is de jaarlijkse voorleeswedstrijd (voorronde) gehouden.
De voorlezers kwamen uitstekend voorbereid op de voorleesstoel en
boeiden de oplettende jury. De jury was uitstekend te spreken over het
niveau van de deelnemers. Baas boven baas was Sharona, zij kreeg
de hoogste waardering. We hebben er dan ook alle vertrouwen in, dat
zij in de volgende ronde, die na de kerstvakantie wordt gehouden, een
uitstekend figuur zal slaan.

Kindcentraal in Drenthe
In de maand december lanceren wij, samen met alle andere
Christelijke scholen in Drenthe de campagne ‘Kindcentraal in
Drenthe’. Er is een website gemaakt: www.kindcentraalindrenthe.nl
waar alle scholen die meedoen te vinden zijn.
In week 50 & 51 staan er in de gehele provincie borden langs
verschillende wegen en kun je posters en berichtjes op Facebook
tegenkomen. Ook in de bijlage is informatie hierover te lezen.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
10 december Rosanne uit groep
7
14 december Gabriana uit groep
4
20 december Selainey uit groep
1
21 december Manoa uit groep
8
1 januari
Issa uit groep
2
5 januari
Vayenna uit groep
4
7 januari
Keano uit groep
4
10 januari
Sharona uit groep
7
12 januari
Marinus uit groep
4

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 20 december. Iedereen is vanaf 14.00 uur vrij. Alle
leerlingen worden op maandag 6 januari weer op school verwacht.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 14 januari.Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

