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Jeugdcasemanager en jeugdverpleegkundige beide locaties.
Dit schooljaar zijn jeugdcasemanager Henny Drenth (werkzaam vanuit Kwartier Zorg&Welzijn Sociaal Team
Oost) en jeugdverpleegkundige Jeanette Pilon (werkzaam vanuit GGD) aan onze school verbonden.
U kunt bij hen terecht voor o.a.:
 groei/ontwikkeling
 situatie thuis of op school;
 opvoeding;
 Het omgaan met elkaar (klas, anderen, e.d.);
 opkomen voor jezelf;
 last van spanningen, niet lekker in je vel zitten;
 seksualiteit;
 andere diverse thema’s (scheiden, overlijden, e.d.)
Bij onze jeugdcasemanager Henny Drenth kunt u ook terecht voor vragen die niets te maken hebben met
kinderen zoals bijvoorbeeld vragen over (vrijwilligers)werk en inkomen, vergoedingen o.i.d.
Natuurlijk is elk gesprek met hen geheel vertrouwelijk!
Er is een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies terecht kunt bij Henny Drenth.
Zij is aanwezig op:
Locatie Boswijk: woensdag 5 oktober van 8.30 uur – 10.00 uur.
Locatie Vosholen: woensdag 12 oktober van 8.30 uur – 10.00 uur.
Ook kunt haar bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089
Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl

Problemen inloggen digiDuif beide locaties.
Helaas doen zich bij een aantal ouders problemen voor bij het activeren van hun inlogcodes…
Wanneer u ook problemen ondervindt bij het inloggen, meldt u dit aan:
Gea Groeneveld via het volgende emailadres: g.groeneveld@theothijssenschool-sappemeer.nl.
We hopen de problemen z.s.m. op te kunnen lossen, zodat we iedereen binnenkort via digiDuif kunnen bereiken!

Rots en water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. Deze week staat
de laatste (5e) Rots en Water regel: “Water, sterk voor elkaar”centraal. In de vijfde week worden hier
gesprekken over gehouden en oefeningen gedaan. Daarnaast hebben alle groepen 1 keer in de week judo
lessen gekregen. Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
In week 6 staan alle 5 regels centraal. Na deze 6 weken houdt het natuurlijk niet op. Rots en water oefeningen
vinden het hele schooljaar plaats. De werkgroep heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld, die dit jaar van start
gaat. We hopen op deze manier een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de groepen en dat de kinderen
zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.

Ouders mogen kijken bij de laatste judolessen van Rots & Water weken beide locaties.
Via digiDuif krijgt u volgende week een uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren) om naar de laatste Judoles van uw zoon/dochter te komen kijken.
 Het is de bedoeling dat de ouders in de gang wachten bij de klas en dan achter de kinderen aanlopen.
Kinderpostzegels groep 7 en 8 beide locaties.
Afgelopen woensdag 28 september is de Kinderpostzegelactie 2016 van start gegaan! Ruim 200.000 kinderen
zijn de straat op gegaan om bestellingen op te halen. Met de opbrengst uit de Kinderpostzegelactie zet
Kinderpostzegels zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook kinderen die op school
extra aandacht nodig hebben. Daarom heeft de kinderpostzegelactie afgelopen jaren bijgedragen aan
verschillende projecten rondom het onderwijs. Kijk voor informatie op: www.kinderpostzegels.nl.
Collecte dierendag beide locaties.
Dinsdag 4 oktober is het dierendag! Daarom gaat de collectebus van de dierenbescherming in de week van
maandag 3 oktober t/m vrijdag 7 oktober weer elke dag rond in de groepen van beide locaties.
De kinderen mogen een bijdrage leveren voor de collectebus.

Opening Kinderboekenweek locatie Boswijk.
Woensdag 5 oktober a.s., begint de KINDERBOEKENWEEK met als thema: "Voor altijd jong"! waarbij opa's
en oma's centraal staan. Wij vieren dit met een korte opening van 8.15 uur - 8.30 uur, op het kleine plein.
U bent allen van harte welkom!!! De kinderen mogen verkleed als opa/oma op school komen (als ze dat willen).
Wij vinden het erg leuk als de opa's en oma's meekomen naar de opening.
Opening Kinderboekenweek locatie Vosholen
Aanstaande woensdag 5 oktober openen wij de Kinderboekenweek met zang en dans op het plein
van groep 7 en 8. Het begint om iets over half 9 en zal ongeveer 20 minuten duren. Het thema is deze keer
“Voor altijd jong”. De kinderen mogen verkleed als opa/oma op school komen (als ze dat willen).
Een week speciaal over en met opa’s en oma’s.
Opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd bij de opening. Ouders en andere belangstellenden natuurlijk ook !

Groot-expirimenten-festijn bij de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 5 oktober is het Groot-experimenten-festijn bij de kinderboerderij! Hoe sterk is een ei? Is een ballon
bang voor water? Kan een pingpongbal blijven zweven? Een middag vol experimenten! 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.

De Jantje Beton Loterij beide locaties.
De Loterij zit erop! Ontzettend bedankt voor jullie inzet. Door jullie bijdrage kan Jantje Beton nu nog meer leuke,
veilige en groene speelprojecten creëren voor kinderen die het hard nodig hebben. De helft van de opbrengst
kan onze school nu zelf besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve
buitenactiviteiten. Alle boekjes moesten vandaag zijn ingeleverd!
Kijk-informatie-avond kleuters locatie Vosholen.
Op woensdag 5 oktober houden wij een kijk-informatie-avond!
De kinderen zullen u rondleiden in hun eigen klaslokaal. Natuurlijk willen ze u dan ook graag vertellen over de
lessen en kunt u samen met uw kind de materialen en werkjes bekijken.
Daarnaast krijgt u op deze avond extra informatie over onze nieuwe kleutermethode ‘Schatkist editie 3’.
Deze inloopavond begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur.

Brandweerlessen voor groep 7 locatie Boswijk.
Donderdagmiddag, 6 oktober, krijgen de leerlingen van groep 7 locatie Boswijk, een les over de Brandweer van
dhr. Doede-Jan Lahpor. Vorig jaar heeft hij deze lessen ook gegeven en de leerlingen vonden het geweldig!

Kennismakingsavonden beide locaties.
Binnenkort staan er een aantal kennismakingsavonden gepland. De volgende data zijn alvast bekend:
Locatie Vosholen:
Groep 3v
5 oktober
19.00 uur – 20.00 uur
Groep 5v
3 oktober
19.30 uur - 20.30 uur
Groep 6v en 7v 4 oktober
19.30 uur - 20.30 uur
Groep 8v
27 september
19.30 uur - 20.30 uur
Locatie Boswijk:
Groep 3
6 oktober
19.00 uur – 20.00 uur
Groep 4
4 oktober
19.30 uur – 20.30 uur
Groep 5/6
4 oktober
19.30 uur – 20.30 uur
Groep 7
27 september
19.30 uur – 20.30 uur
Groep 8
27 september
19.30 uur – 20.30 uur
Weekend van de wetenschap: Zpannend Zernicke 2016 beide locaties.
Dompel je onder in de wereld van bèta en techniek tijdens Zpannend Zernike 2016!
Voor het eerst dit jaar: twee dagen Zpannend Zernike.
Op 1 oktober 2016 van 12.00 uur-17.00 uur in het centrum van Groningen.
Op 2 oktober van 12.00-17.00 op de Zernike Campus.
Tijdens dit landelijke Weekend van de Wetenschap kan iedereen hier kennis maken met wetenschap en
techniek. Op allerlei manieren tonen de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen veel van wat ze te
bieden hebben aan een breed publiek.
Waar kun je naartoe op zaterdag 1 oktober?
Het Academiegebouw, ERIBA/UMCG, De Jonge Onderzoekers, het Universiteitsmuseum en de “Jouw Energie
van Morgen”-Truck.
Waar kun je naartoe op zondag 2 oktober?
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zijn het KVI-Center for Advanced Radiation Technology, SRON
Netherlands Institute for Space Research, het Kapteyn Instituut voor sterrenkunde, de “Jouw Energie van
Morgen”-Truck en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen in de Bernoulliborg (in samenwerking met
Science LinX) geopend. Meer info: www.zpannendzernike.nl en www.hetweekendvandewetenschap.nl

