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Informatiemarkt locatie Vosholen.
Vanavond is het zover! De eerste informatiemarkt vindt plaats op de locatie Vosholen van 18.30 uur – 20.30 uur.
Er worden verschillende presentaties gegeven door de leerkrachten over het onderwijs op de
Theo Thijssenschool. Verder zijn er andere instellingen aanwezig die met de school te maken hebben, zoals de
bewonersorganisatie, HVO, wijkagent, peuterspeelzaal, kinderopvang, leerlingenraad, MR/OR en GGD. En
natuurlijk kunt u van een kopje thee/koffie genieten en voor de kinderen is er ranja! Wij rekenen op jullie komst!
Hieronder het rooster van de presentaties:
wat
Alles Telt (rekenen)
Circuit (zelfstandig
werken)
Communicatie (Safe
School en
ouderbetrookenheid)
Estafette (technisch
lezen)
Kleuters (materiaal)
Kleuters (speellokaal)
Nieuwsbegrip
(begrijpend lezen)
Rots en water (omgang
met elkaar/gedrag)
Veilig leren lezen
(aanvankelijk lezen)
Zorg Rob S (CITI
leerlingvolgsysteem)
Zorg Peter M
(maatschappelijk werk)
Zaken van Zwijsen
(aardr, gs, biologie)
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De informatiemarkt voor de locatie Boswijk is vrijdag 31 oktober van 18.30 uur tot 20.30 uur op de locatie
Boswijk.
Na-schoolse sportactiviteit in de gymzaal van de Theo Thijssenschool (beide locaties).
Vanaf maandag 27 oktober a.s. gaat de naschoolse sport weer van start! Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen
om op de maandagmiddagen van 15.30 uur tot 16.30 uur in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool te komen.
Samen gaan we er een leuke middag van maken, dit gaan we doen door samen te bewegen en te sporten!. Het
is helemaal gratis en iedereen is welkom. Voor meer informatie: e.rademaker@hvdsg.nl of bel: 06-44648357.
Elzo Rademaker, Buurtsportcoach Boswijk Hoogezand-Sappemeer.

Kleuters locatie Boswijk.
Kinderboekenweek:
Woensdag voor de vakantie hebben alle leerkrachten hun verjaardag gevierd. Het was erg leuk!
Alle pannenkoekenbakkers BEDANKT!!!
Info-avond:
Eveneens op woensdag voor de vakantie was de informatieavond voor de ouders van de kleuters. Juf Petra
vertelde over het werken in de klas en juf Nina vertelde over het speellokaal. De ouders hebben nog een spel-les
gedaan; zij deden enthousiast mee!

Bezoek NME:
Op woensdag 29 oktober a.s., gaan wij naar het NME in Gorecht. We gaan daar het ‘Muizenpad’doen.
De chauffeurs krijgen een briefje mee.
-Auto’s aan de Noorderstraat s.v.p.
-Kinderen laarzen aan.
-Groep 1/2A (Nina) om 8.20 uur op school aanwezig, wij vertrekken om 8.30 uur.
-Groep 1/2B (Petra) chauffeurs graag om 10.00 uur op school!
Veilig Verkeer Nederland beide locaties.
Op maandag 3 november en dinsdag 4 november biedt Veilig Verkeer Nederland ons een les aan over 'de dode
hoek bij een vrachtwagen'.
groep 8 Boswijk op 3 november om 8.30 uur
Groep 7 Boswijk op 3 november om 13.15 uur
Groep 8 Vosholen op 4 november om 13.15 uur
Groep 7 Vosholen op 4 november om 13.15 uur

Veilig Verkeersproject groep 8 locatie Boswijk.
Groep 8 Boswijk zal dit project samen met de wethouder openen op maandag 3 november om 8.30 uur.
We vetrekken om 8.00 uur. De kinderen moeten om 7.55 uur op de fiets op school zijn. Dan fietsen we
gezamenlijk naar de parkeerplaats Vredekerk te Hoogezand.
De Chauffeurs Vereniging Friesland beschikt over drie wagens die door heel Nederland rijden om basis- en
middelbare scholen te bezoeken en met kinderen te praten over gevaarlijke situaties in het verkeer. Met de
kinderen bespreken ze bijvoorbeeld de dode hoek van een truck of bus. Ze laten bijvoorbeeld zien wat de
chauffeur ziet en juist niét ziet.
Al deze onderwerpen die dagelijks in het verkeer voorkomen worden besproken aan de hand van een DVD.
Een les in en buiten de vrachtwagen duurt zo'n 45 minuten (inclusief 'buitengebeuren'). Na de(binnen-)les gaan
we naar buiten en laten we met behulp van de vrachtwagen de dode hoek situaties in het echt zien. Héél
interessant voor de kinderen én ze nemen er wat van mee.
Overblijven locatie Boswijk.
Door de daling van het aantal overblijvers, moet de begeleiding hier ook op afgestemd worden. We hebben het
volgende besloten:
De overblijvers moeten van tevoren aangemeld worden bij Petra Bunk. Zij weet dan exact hoeveel leerlingen er
komen en hoeveel hulp ingeschakeld moet worden.
Ouders die hun kind aanmelden, ontvangen geen bericht terug. Petra is verantwoordelijk voor de bovenbouw.
Hetzelfde geldt voor Janny Weersing voor de onderbouw.
Er is één centraal aanmeldnummer voor het overblijven, nl.: 06-81229947.
Foto Koch beide locaties.
Deze week heeft u de inlogcodes meegekregen van de familiefoto’s, individuele foto’s en groepsfoto’s. Als u
voor 30 oktober de foto’s besteld krijgt u de groepsfoto gratis. Heeft u problemen met het inloggen of krijgt u de
verkeerde foto’s te zien, neem dan contact op met Foto Koch. Telefoonnummer 035 – 53 84 114.
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Zoals andere jaren kunnen de kinderen
op de locatie Boswijk 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. De hoogte van
het bedrag wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.
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