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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 29 maart wordt uitgebracht. Zijn er tussentijds belangrijke
mededelingen; dan ontvangt u deze 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).
Spelochtend beide locaties.
Op woensdag 21 maart wordt er een spelochtend georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m 6. Graag
aanmelden voor 20 maart via de Facebook pagina: zomerspelen Boswijk. Iedereen is welkom vanaf 8.30 uur
op het schoolplein van locatie Boswijk. Uiterlijk 9.00 uur vertrekken we met z’n allen naar Vos en Bos. Voor meer
informatie kijk op de Facebook pagina!
Open avond locatie Vosholen.
Op donderdag 22 maart is er nog een open avond van 19.30 uur - 21.00 uur voor alle belangstellenden
(van beide locaties) die woensdag 14 maart niet in de gelegenheid zijn geweest om te komen. Kent u ouders in
uw omgeving met kinderen in de peuterleeftijd, maak ze dan attent op deze open avond!
Opening muziekproject Theo Thijssenschool beide locaties.
Op dinsdag 27 maart wordt ’s ochtends op beide locaties, het muziekproject op spectaculaire wijze geopend door
Rik Baptist de rapper die ‘wereldberoemd’ is in Groningen! Hij zal met zijn muzikale partner beurtelings de twee
locaties bezoeken. Nadere info m.b.t. het muziekproject ontvangt u via DigiDuif.

Paasvakantie beide locaties.
Van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april hebben de kinderen Paasvakantie! Dinsdag 3 april wordt iedereen
weer op school verwacht.
Lot locatie Boswijk.
In de eerste week na iedere vakantie vindt op donderdag de luizencontrole plaats.
Gratis Ouder & Kind concert met de muziek van DISNEY ! Beide locaties.
Op zondag 8 april aanstaande heet fanfarecorps HS alle kinderen welkom in het Kielzog om naar de mooiste
muziek van Disney te luisteren ! Zing mee met onder andere muziek uit Frozen, Planes en Belle en het Beest.
Het concert begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het programma duurt ongeveer een uur,
zodat het ook voor jonge kinderen leuk is. Samen muziek maken is leuk en leerzaam. Daarom start het fanfarecorps
dit najaar met het Ouder & Kind Orkest. In het Ouder & Kind Orkest leer je als ouder samen met je kind
(tegelijkertijd) een instrument bespelen. Je motiveert elkaar en vindt samen je plaats in de muziekvereniging. De
eerste editie is een pilot, waaraan kinderen (en natuurlijk hun ouders) vanaf ongeveer 9 jaar gratis mee mogen
doen. Interesse om mee te doen met het Ouder & Kind Orkest? Neem dan contact op via www.fanfarecorps-hs.nl .
Wil je eerst eens kijken wat zo’n orkest nou doet? Kom dan naar het Kielzog op 8 april.
Margedag beide locaties.
Dinsdagmiddag 26 juni en woensdag 27 juni 2018 hebben we twee margedagen. Alle kinderen zijn dan vrij!

Ingezonden NIEUWSBRIEF eLAB.

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!
Buitenspeeldag dreigt te verdwijnen! beide locaties.
De jaarlijkse buitenspeeldag die georganiseerd wordt door de wijkcommissies van Boswijk en Vosholen dreigt te
verdwijnen! Dit in verband met het tekort aan vrijwilligers. Ieder jaar kampen we met een tekort aan vrijwilligers. Het
aantal kinderen wat deze buitenspeeldag bezoekt wordt steeds groter, nl. ruim 450 kinderen in 2017!
Het gaat steeds nog net goed maar wij kunnen deze verantwoording niet meer dragen zonder genoeg vrijwilligers.
Tijdens de speeldag zelf horen we vaak “O dat is leuk” Ik had ook graag geholpen want mijn kind is toch aan het
spelen. Wij hebben besloten dat als wij op 18 april 2018 niet genoeg vrijwilligers hebben, er dit jaar helaas geen
buitenspeeldag zal plaatsvinden. Daarom doen wij een dringende oproep:
Wie wil op 13 juni van 13.00 uur -16.30 uur meehelpen met de buitenspeeldag?
U kunt zich opgeven via: info@vossenstreek.nl of appen naar:06-13906829. Graag met vermelding van naam,
emailadres en mobiel nummer. Alvast (ook namens de kinderen) onze hartelijke dank!

Lot locatie Boswijk.
In de eerste week na iedere vakantie vindt op donderdag de luizencontrole plaats.
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.

