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Voor de ouders
Alweer de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar, maar de eerste in 2020.
Allereerst willen we u natuurlijk alle goeds toewensen voor dit nieuwe
jaar en we hopen dat het voor u en voor onze school een goed jaar zal
zijn. In deze nieuwsbrief vindt u weer zoals gebruikelijk een overzicht
van allerlei zaken die voor u interessant zijn om te weten/lezen.

Toetsen
Twee keer per jaar maken de leerlingen landelijk genormeerde toetsen
van het Cito voor bv. rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal. De
resultaten van deze toetsen worden op school in de computer
ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de
ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen. Het stelt ons tevens in
staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig
problemen te signaleren en hulp te kunnen bieden. De resultaten van
deze toetsen worden ook in de portfolio’s vermeld. De toetsen worden afgenomen in week 3, 4 en 5.

Samen Beter Lezen
Groep 4 is deze week gestart 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 wordt
op 14 februari feestelijk afgesloten.

Juffendag
Op vrijdag 14 februari is het juffendag. Alle leerkrachten vieren dan hun
verjaardag. Wat we precies gaan doen is nog niet bekend. Maar wat al
wel zeker is, is dat iedereen die dag verkleed op school mag komen!
Iedere groep viert dan op zijn eigen manier een feestje.

Vrije dagen
Maandag 3 februari zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten verwerken
en analyseren deze dag alle Citotoets gegevens en maken de portfolio
mappen klaar.

Leerlingenraad
Op maandag 10 februari komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Door
de leerlingenraad wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid met
schoolse zaken bevorderd. De leerlingen hebben namelijk een eigen
stem binnen de schoolorganisatie. Tevens maken ze spelenderwijs
kennis met democratische beginselen en leren de kinderen rekening te
houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.

Peutergym en peuterochtend
Aanstaande woensdag 15 januari is er weer een Peuterochtend van 10.00 – 11.30 uur. Samen met hun
ouders kunnen de peuters van 10.00 uur een kijkje komen nemen in groep 1. In de kring luisteren als er een
prentenboek voorgelezen wordt, even spelen in de bouw- of huishoek en daarna lekker bewegen. Tijdens
deze gezellige ochtend is er voor de ouders koffie of thee en natuurlijk is er gelegenheid om geheel
vrijblijvend informatie te krijgen. U bent van harte welkom met uw peuter.
Op een aantal vrijdagen wordt er extra peuter- en kleutergym door een vakleerkracht gymnastiek gegeven.
Deze lessen zijn voor peuters en kleuters uit groep 1. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. We
leren kinderen van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken is.
Daarnaast vinden we goede bewegingslessen belangrijk, ook voor de
allerjongste kinderen. Peuter en kleutergym is van 9.00 - 10.00 uur. Vrijdag 17
januari is er weer Peutergym.

Inloopmiddag en Portfolio
Donderdagmiddag 29 januari vanaf 14.00 uur kunt u in alle groepen
het werk van uw kind(eren) bekijken.
Op dinsdag 4 februari krijgen alle kinderen hun portfoliomap mee. We
houden de portfoliogesprekken op maandag 10 februari. Bij het
portfolio zit een opgavebrief. Alle ingevulde briefjes moeten uiterlijk
donderdagmorgen 6 februari weer ingeleverd zijn. Wij zullen u
vervolgens zo spoedig mogelijk laten weten op welk tijdstip wij u verwachten.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
24 januari
29 januari
1 februari
6 februari
8 februari

Bennie uit groep
Hannes uit groep
Fatima uit groep
Eloisa uit groep
Matty uit groep

4
7
1
2
8
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 11 februari.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

