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NIEUWSBRIEF 1 x in de 2 week beide locaties.
Zoals afgesproken, vandaag weer een NIEUWSBRIEF!
Mede door het gebruik van digiDuif hebben we besloten het weekbericht 1 x in de 2 week uit te brengen.
Dit betekent dat de volgende NIEUWSBRIEF op 22 FEBRUARI wordt uitgebracht. Zijn er tussentijds belangrijke
mededelingen; dan ontvangt u deze via digiDuif!

Winterolympiade groep 5 t/m 8 beide locaties.
Vandaag en morgen vindt er in Hoogezand en Sappemeer een echte Winter Olympiade plaats. Het spektakel
wordt gehouden in sportcentrum De Kalkwijck en op het plein voor het gemeentehuis in Hoogezand
Staken 14 februari beide locaties.
Woensdag 14 februari is de school dicht i.v.m. de landelijke staking voor de vermindering van de werkdruk en een
beter salaris. Opvang is niet mogelijk in de school.
Margedag beide locaties.
Donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 hebben we twee margedagen. Alle kinderen zijn die dagen vrij!
Dinsdagmiddag 26 juni en woensdag 27 juni 2018 zijn de kinderen ook vrij i.v.m. margedagen.
Voorjaarsvakantie beide locaties.
In de week van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart is het voorjaarsvakantie en zijn alle kinderen vrij!
Op maandag 5 maart, wordt iedereen weer op school verwacht.
Open dag locatie Vosholen.
Op woensdag 14 maart is op locatie Vosholen een open dag en op donderdag 22 maart is er een open avond van
19.30 – 21.00 uur.
Rapportgesprekken beide locaties.
In de week van 5 t/m 9 maart vinden de rapportgesprekken plaats.
Vanaf woensdag 21 februari kunt u zich inplannen voor een rapportgesprek via DigiDuif.
Themadag Stichting Ultiem, leerlingen vrij! beide locaties.
Woensdag 21 maart zijn alle kinderen vrij! Er wordt dan een themadag georganiseerd voor alle medewerkers van

Stichting Ultiem (openbaar onderwijs Hoogezand-Sappemeer).

Groep 6/7 locatie Boswijk vraagt oude gloeilampen (beide locaties).
De leerlingen van groep 6/7 locatie Boswijk, sparen samen met juf Lydi, oude gloeilampen (geen spaarlampen)
i.v.m. het komende MUZIEK-project! Ze mogen bij de leerkracht van uw kind(eren) worden ingeleverd op beide
locaties!
Schoolreisgeld beide locaties / let op! Nieuw rekeningnummer!
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Evenals andere jaren kunnen de
kinderen op de locatie Boswijk sparen bij juf Gea (van de administratie) zij is aanwezig op donderdagochtend,
de kinderen mogen bij haar (in het kleine kantoortje) het schoolreisgeld inleveren. Op de locatie Vosholen kan
er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag mag ook in termijnen of in z’n geheel gestort worden op
IBAN nummer: NL21RABO0322748844 t.n.v.: St. Ouderraad Theo Thijssenschool o.v.v. schoolreisgeld +
naam + groep leerling. LET OP: het rekeningnummer van de Theo Thijssenschool is veranderd!!!

Volgt u ons al op Facebook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft vorig schooljaar, tijdens het circusproject, een Facebookpagina gelanceerd.
Via deze pagina houden wij u op de hoogte van alles rond evenementen; acties; projecten etc. die de Theo
Thijssenschool organiseert. Heeft u zelf leuke foto’s of filmpjes gemaakt tijdens een evenement? Mail deze naar
directie@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina
via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

