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Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Deze week zijn veel voorbereidingen getroffen om de montage van verschillende onderdelen goed te laten
verlopen. In diverse werkplaatsen zijn de onderaannemers volop bezig om de kant en klare uitgewerkte
elementen te produceren.
Op de afdeling werkvoorbereiding maakt het bouwteam ook vaak gebruik van studenten die bij hen stage lopen.
Schooltijden beide locaties.
De uitslag van de enquête voor de schooltijden van de locatie Boswijk, is via Safe School aan alle ouders
bekend gemaakt. Het gevolg is dat de situatie voor het schooljaar 2015/2016, net zoals op de locatie Vosholen,
zo blijft als het nu is.
Achtergebleven materialen beide locaties.
Tijdens de gymnastieklessen in de gymzaal bij de school in Boswijk, blijven nogal veel spulletjes liggen… Deze
spulletjes worden verzameld in een bak en deze puilt op dit moment enorm uit! Komende week worden deze
materialen op maandag, dinsdag en woensdag op de school in Boswijk uitgestald en kunt u kijken of er nog iets
van uw kind(eren) bij zit. Zo niet, dan brengen wij alle achtergebleven materialen naar kledingbank MAXIMA.
Sporttas zoek leerling locatie Vosholen.
Djamano Peters van groep 7v is zijn sporttas kwijtgeraakt op donderdag 5 maart. Onduidelijk is of hij hem in de
gymzaal is kwijtgeraakt of op locatie Vosholen. Het gaat om een zwarte rugtas, met grijze letters van het merk
Adidas. De volgende voorwerpen zaten in de rugtas:
donker blauwe handdoek van de HEMA; zwarte trainingsbroek met initialen d.p.; bordeaux rugby shirt van H&M;
blauw met zwarte lotto schoenen; handschoenen en een zwarte muts met opschrift whatzz up.
Als de tas gevonden is, graag contact opnemen met Monique Peters, tel.nr. 06-2005235.
Basketbal toernooi groep 7 beide locaties.
Dinsdag 10 maart hadden we basketbaltoernooi. Eerst gingen we samen lunchen op school. Daarna vertrokken
we op de fiets naar de Europahal en de Kalkwijck. De leerkrachten hadden vier teams gemaakt, die waren erg
goed! In het begin hadden we allemaal alles nog gewonnen! Een paar uur later waren vier teams kampioen en
hadden we 4 slagroomtaarten gewonnen. We gingen weer terug naar school om die op te smikkelen.
Het was een geslaagde basketbalmiddag!
(foto: leerlingen groep 7 Boswijk).

Rapportbespreking beide locaties (vanaf groep 3 t/m 7).
Vanaf maandag vinden de rapportgesprekken weer plaats voor de kinderen van groep 3 t/m 7.
Deze week heeft u uw eigen datum en tijdstip gepland via Safe School. Donderdag as. krijgen de leerlingen hun
rapport mee. De gesprekken van groep 8 hebben reeds plaatsgevonden.

Open dag beide locaties.
De openbare basisscholen en de peuterspeelzalen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer openen op
dinsdagochtend 17 maart de deuren voor ouders en andere belangstellenden. U kunt om 9.00 uur en om
10.30 uur bij de scholen en peuterspeelzalen binnenlopen en krijgt dan een rondleiding. Het programma draait
op die ochtend gewoon door, zodat iedereen kennis kan maken met de dagelijkse gang van zaken.
Er is gekozen voor twee tijdstippen, oftewel twee rondes van ongeveer een uur, om de ouders de gelegenheid te
bieden om in ieder geval twee scholen te bezoeken. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom!
We hopen dat er veel mensen gebruik zullen maken van deze gelegenheid om te zien hoe leuk het is op de
Theo Thijssenschool! Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan onze school,
u kunt vanzelfsprekend altijd een afspraak maken om bij ons te komen kijken, de koffie staat klaar!

Educatief uitstapje naar gemeentehuis groep 5 locatie Vosholen.
De kinderen van groep 5v gaan 18 maart naar het gemeentehuis. We komen dan te weten waarom we moeten
stemmen en hoe dat precies in z'n werk gaat. Ook komt de burgemeester even langs! Alles gebeurt onder
schooltijd. De kinderen komen, net als anders, op de fiets naar school.
Boomfeestdag bij de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 18 maart is het een speciale feestdag! Boomfeestdag!
Wat we gaan doen is nog een verrassing…Spannend!
Voor wie??/Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten €1,- per kind. We beginnen om 14.00 uur.
Locatie: NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina:
NME Gorechtpark Hoogezand.
Beverexcursie leerlingen groep 8 locatie Boswijk.
Woensdag 18 maart gaan we op Beverexcursie. In 2008 zijn door het Drents Landschap bevers uitgezet in het
Drentse Aa-gebied. Deze dieren hebben het daar erg naar hun zin en sinds een aantal jaren zitten ze nu ook in
het Zuidlaardermeer. We vertrekken om 8.30 uur op de fiets naar het NME. Daar krijgen de kinderen eerst een
introductie over de bever. Hoe hij eruitziet en hoe leeft hij. Daarna gaan we op de fiets met de leerlingen naar
een plek waar echte bevers voorkomen! Ze krijgen daar sporen van de bever te zien en als klap op de vuurpijl
kunnen ze op afstand een echte beverburcht bewonderen!

KlasseLunch leerlingen groep 8 beide locaties.
Op donderdag 26 maart doen de leerlingen van groep 8 mee aan KlasseLunch, een lesprogramma van:
“IK EET HET BETER”. Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt
Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum, verschillende initiatieven die leerlingen van de
basisschool actief aanzetten tot een gezonde leefstijl.
Met KlasseLunch ontdekken leerlingen hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezond! Ze krijgen er plezier
in om zelf gezonde keuzes te maken en gaan met elkaar in discussie over een verantwoord eetpatroon. Op 26
maart sluiten ze het lesprogramma af met de heerlijke, gezonde KlasseLunch voor de hele groep. De producten
voor de lunch worden aangeboden door Albert Heijn. Uw kind hoeft dus op 26 maart geen lunch mee naar
school te nemen! Als uw kind een speciaal dieet volgt, kunt u dit aangeven bij de docent.
Voor leuke gezonde lunchideeën en meer, kunt kijken op: www.ikeethetbeter.nl
Groepsbezetting groep 4 locatie Boswijk.
Met ingang van deze week tot aan de zomervakantie geeft juf Nancy op de dinsdag en op de woensdag les aan
groep 4. Ook voert zij volgende week de rapportgesprekken. Juf Nancy is immers goed op de hoogte omtrent de
vorderingen van de leerlingen van groep 4 , daar zij de groep lesgeeft vanaf de kerstvakantie. Ook voor vragen
kunt U bij haar of juf Jeanette van Vliet terecht. Juf Annemieke Roerdink geeft de groep op de donderdag les.
Muziektheater groep 4 locatie Vosholen.
Donderdag 26 maart worden wij om half 11 in hotel Faber verwacht. We gaan daar kijken naar de muziektheater
voorstelling "Cavia". We vertrekken om 10 uur vanaf school. De voorstelling is om half 12 afgelopen.
We zullen dus ook iets na kwart voor 12 weer terug zijn. Wie wil ons brengen en weer ophalen? (opgeven bij juf
Gea Harms).

Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen hebben al een mooi bedrag gespaard voor het schoolreisje! Op de locatie Boswijk kunnen de kinderen
iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel schoolreisgeld inleveren. Op de locatie
Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag mag ook gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6:
Groep 7:

Groep 8:

Kosten: €22,50,=. Datum locatie Vosholen: dinsdag 2 juni / datum locatie Boswijk: donderdag 4 juni,
naar Familiepark Nienoord .
Nog niet bekend.
Kosten: nog niet bekend.
Datum locatie Boswijk: van 15 t/m 17 juni, datum locatie Vosholen: 17 t/m 19 juni
naar de Baldwinhoeve in Eext.
Kosten €100,= datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles.
Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreisjes) zijn voor steeds meer
mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere
bijstand of een andere voorziening.
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de
mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
• met een laag inkomen
• woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is
• die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of
een andere regeling
• die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen
Op school zijn folders met informatie aanwezig, vraag er gerust naar!

