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Voor de ouders
Alweer de zevende nieuwsbrief van het schooljaar. In deze nieuwsbrief
vindt u informatie over allerlei activiteiten die binnenkort plaatsvinden
zoals de afsluiting van het Samen Beter Lezen project, de juffendag, de
techniekmaand en de aandacht voor talentontwikkeling.

Samen Beter Lezen
De kinderen van groep 4 nemen deel aan het project Samen Beter
Lezen. Donderdag 13 februari sluiten zij het project af met het
traditionele leesfeest. Dit feest begint om 13.30 uur, de uitnodiging
hebben de kinderen al mee naar huis gekregen. Alle kinderen worden
dan in het zonnetje gezet en beloond met een mooi certificaat. Fijn dat
weer zovelen aan dit project hebben meegedaan en er tijd en energie in
hebben gestopt. Voor de leerlingen betekent het meedoen met Samen
Beter Lezen weer een sprong vooruit in hun leesniveau. Knap gedaan allemaal!

Techniekmaand
De maand maart hebben we uitgeroepen tot Techniekmaand. In alle
groepen gaan we dan op verschillende manier met techniek aan de
slag. We doen dit aan de hand van de techniekkisten. Naast rekenen en
taal, vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om zelf op onderzoek
uit te gaan. Techniek leent zich er bij uitstek voor om een
onderzoekende houding aan te leren.
We zetten de techniekkisten op een projectmatige manier in zodat leerlingen een positieve en enthousiaste
houding voor Wetenschap en Techniek ontwikkelen. We laten de leerlingen met plezier aan techniek werken
en succeservaringen opdoen door opdrachten aan te bieden met een laagdrempelig karakter.

Presentatiedag
Donderdag 12 maart zijn vanaf 13.00 uur alle opa’s en oma’s van harte
welkom bij ons op school. Een unieke kans voor grootouders om eens
een lesje mee te komen kijken om te zien hoeveel er is veranderd in het
onderwijs door de jaren heen. Opa’s en oma’s mogen kijken maar ook
meedoen met de lessen die de kinderen krijgen. Dat wordt vast een
leuke middag voor zowel de grootouders als de kinderen!

Juffendag en Freefriday
Vrijdag 14 februari is het feest op school, want dan vieren alle
leerkrachten hun verjaardag. Iedereen mag die dag verkleed op school
komen! Op deze dag is het ook Free Friday. Freefriday houdt in dat de
kinderen 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.

Vanuit het Bestuur
In 2019 hebben we als bestuur de verhouding tussen dagelijks besturen
van Fiers en het toezichthouden daarop verduidelijkt. Die verheldering
is verwerkt in de statutenwijziging van de vereniging. Met deze wijziging
is nu ook Fiers de officiële naam van de vereniging geworden.
2019 was voor het onderwijs een roerig jaar. De roep om betere
financiële condities voor het onderwijs en aandacht voor het structurele
tekort aan leerkrachten kon niemand ontgaan. Als Fiers bestuur onderkennen we de zorg en onderschrijven
we de noodzaak van verbeteringen. Daarom kiezen we ervoor om soms, vooruitlopend op vergoedingen
vanuit de overheid, extra onderwijsassistenten aan te stellen en te investeren in gebouwen en leermiddelen
en in de verdere professionalisering van onze leerkrachten en onderwijsondersteuners. Dankzij een gezonde
financiële basis en met gemotiveerde directeuren, leerkrachten en onderwijsondersteuners lukt het ons om
de onderwijskwaliteit op peil te houden en te verhogen. Dat de stijging in het leerlingenaantal dit jaar zich
heeft voortgezet vormt een mooi steuntje in de rug voor het gevoerde beleid.
In 2020 zijn er ook binnen Fiers zijn de nodige uitdagingen. De pensionering van Piet v. Kesteren, onze
Algemeen Directeur, betekent dat we nu al de werving van een opvolger moeten voorbereiden. Als bestuur
zullen we in dit wervingsproces niet alleen de directeuren, maar ook via de GMR (ouders en leerkrachten)
betrekken, zowel bij de opstelling van een profielschets, als bij de uiteindelijke keuze en aanstelling van de
nieuwe man of vrouw.

Trots op Talent
Het jaarthema van Fiers is Trots op Talent. We willen de leerlingen hun talenten
laten ontwikkelen door ze verschillende activiteiten aan te bieden. Eén daarvan
is het Gildeleren. Daarnaast gaan we vanaf de voorjaarsvakantie elke
vrijdagmiddag elkaars talenten ontdekken.

De talenten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
Cognitief: o.a. programmeren
Praktisch: o.a. koken en bakken
Sociaal: o.a. theaterlessen
Fysiek: o.a. sport en spel
Artistiek: o.a. kleien
De activiteiten worden op twee niveaus aangeboden; voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8, de
kinderen kunnen kiezen wat ze gaan doen. De leerkrachten zetten bij de aangeboden activiteiten hun eigen
talenten in!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is maandag 10 februari voor het eerst bij elkaar
gekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij het over het belang
van de leerlingenraad gehad. De leerlingenraad is er voor alle
leerlingen van de Mijndert van der Thijnenschool. Daarom komt er een
ideeënbus, zodat ingekomen ideeën kunnen worden behandeld.
In deze eerste bijeenkomst is gesproken over het gebruik van het
leerplein, het schoolplein en hoe wij lezen leuk kunnen maken.
Tijdens de volgende bijeenkomst op 20 april gaan we hier verder over vergaderen.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
24 februari Mila- Mae uit groep 5
4 maart
Melissa uit groep
1
Allemaal van harte
7 maart
Christel uit groep
4
gefeliciteerd en een
8 maart
Bram uit groep
4
hele fijne dag
8 maart
Dana uit groep
7
toegewenst!
17 maart Naftalem uit groep
4

Tot slot
De voorjaarsvakantie begint op vrijdagmiddag 14 februari om 14.00 uur. Alle kinderen worden maandag 24
februari weer op school verwacht. Op woensdag 11 maart zijn alle leerlingen vrij in verband met een
studiedag van de leerkrachten.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 17 maart.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

