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OPBRENGST SPONSORLOOP beide locaties.
Bij de sponsorloop die werd gehouden tijdens de Koningsspelen vorige week vrijdag, is inmiddels een
tussenstand bekend! Maar liefst: €4.564,47 !!! FANTASTISCH! Dat betekent dat we in ieder geval al 4
gezinnen in Bangladesh aan een huis kunnen helpen! Alle kinderen die mee hebben gedaan aan de
sponsorloop en thuis hebben gespaard, ontzettend bedankt!
De kinderen die het geld nog niet hebben ingeleverd, gelieve dit direct na de meivakantie te doen, zodat we na
de meivakantie de werkelijke opbrengst bekend kunnen maken!
Schoolreisje kleuters locatie Boswijk.
Donderdag 30 april zijn we naar het Sprookjeshof geweest! Een prachtige dag, we hebben maar 1 klein buitje
gehad… We konden dus binnen en buiten spelen! Het was alleen erg jammer dat Eline niet mee kon.
Ze had de dag ervoor haar been gebroken. We willen alle chauffeurs bedanken voor het rijden.
De kinderen hebben genoten en wij ook!
OPROEP locatie Vosholen.
Donderdagmorgen was het rondom de school van de locatie Vosholen, een complete verkeerschaos!
Onoverzichtelijke situaties…gevaarlijk voor onze kinderen!!! Wordt het niet weer tijd voor een ouderbrigade?
Alleen dán kunnen wij onze kinderen veilig laten oversteken! Wil je een bijdrage leveren? Neem dan z.s.m.
contact op met de school locatie Vosholen 0598-383080 of via Safe School bij de leerkracht van uw kind.
Parkeren bij de school locatie Vosholen.
Aan de Groninger Kroon gebeurt het regelmatig dat er vóór de oprit van bewoners auto’s worden geparkeerd!
Dit is natuurlijk niet de bedoeling! De bewoners kunnen dan geen kant op wanneer ze weg moeten…
De bewoners weten dat ze nog een beetje geduld moeten hebben i.v.m. met de bouw van de nieuwe school en
dat de situatie nog veranderd wordt, maar het zou fijn zijn wanneer de mensen er rekening mee houden waar ze
hun auto parkeren, zodat de situatie voor iedereen dragelijk blijft!
Ongemakkelijk! Locatie Vosholen.
Sander Menting uit groep 1/2A locatie Vosholen, heeft sinds vorige week een paar schoenen die er op het oog
gelijk uitzien (groen/wit, halfhoog). Echter de rechter schoen heeft maat 33 en de linker maat 31!! Wie heeft
precies het omgekeerde? Graag contact opnemen met de moeder van Sander, tel.nr.: 06-40168677.

Meivakantie beide locaties.
Maandag 4 mei begint de meivakantie t/m vrijdag 15 mei. Iedereen wordt maandag 18 mei dan weer op
school verwacht.
Dodenherdenking 4 mei beide locaties.
Maandagavond 4 mei is het dodenherdenking. Alle kinderen mogen meelopen naar het monument “De Naald” in het
Margrietpark. We verzamelen om 19.30 uur bij de Katholieke kerk aan de Noorderstraat. Er zijn ook juffen en meesters
aanwezig die meelopen in de Stille Tocht.

Avond4daagse 2015 beide locaties.
In de week van 18 mei t/m 22 mei is de avond4daagse. Dit is de week na de meivakantie!
Maandag krijgen de kinderen een T-shirt mee. Dinsdag na de pinkstervakantie moet deze weer ingeleverd
worden. We hebben helaas niet voor alle ouders een T-shirt. Misschien heeft u zelf een T-shirt in de kleur
appeltjesgroen?

Project locatie Vosholen.
Maandag 18 mei starten de kinderen van de locatie Vosholen met het project: BOUWEN!
Alle groepen krijgen een rondleiding op de bouw. Maandag vindt de opening van het project plaats op het plein.
’s Middags gaat de eerste groep de bouwplaats op voor een rondleiding. Hieronder ziet u het schema van de
geplande rondleidingen. Via Safe School wordt er door de leerkrachten nog gevraagd om begeleiding.
Maandagmiddag
18 mei Jose Louis (gr 7) 13.30 uur – 14.30 uur
Dinsdagochtend
19 mei Yvonne (gr 5) 10.30 uur – 11.30 uur
Dinsdagmiddag
19 mei Erik/Wies (gr 3) 13.30 uur – 14.30 uur
Woensdagochtend 20 mei Ingrid/Marlies (gr 1/2b) 10.30 uur – 11.30 uur
Donderdagochtend 21 mei José/Aukje (gr 1/2a) 10.30 uur – 11.30 uur
Donderdagmiddag 21 mei Gea (gr 4) 13.30 uur – 14.30 uur Monique/Martina (gr 6) 14.30 uur – 15.30 uur
Vrijdagochtend
22 mei Jolanda/Dominique (gr 1/2c) 10.30 uur – 11.30 uur
Vrijdagmiddag
22 mei Peter (gr 8) 13.30 uur – 14.30 uur
Project locatie Boswijk.
Dinsdag 26 mei starten de kinderen van de locatie Boswijk met het project: INDIANEN!
Sportstimuleringsproject tijdens de meivakantie beide locaties.
Binnenkort wordt er in Hoogezand-Sappemeer een sportstimuleringsproject genaamd “De Olympiade”
georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en ze te motiveren om lid
te worden van een sportvereniging. De doelgroep voor dit project zijn kinderen uit Hoogezand-Sappemeer in de
leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Het idee is om lokale sportverenigingen de kans te bieden zich te introduceren middels
het aanbieden van hun sport op de dag van uitvoering. Stichting Fier4grunn (www.fier4grunn.nl) is, in
samenwerking met Sportteam Hoogezand-Sappemeer, verantwoordelijk voor de organisatie en wil er een mooi
evenement van maken. Fier4Grunn is een samenwerking op maatschappelijk vlak tussen wooncorporatie Lefier
en betaald voetbalorganisatie FC Groningen. Deze organisatie houdt zich bezig met het verbeteren van de
sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken Gorecht-West en Spoorstraat-Kieldiep. Voor de Olympiade
verleggen we onze grenzen en is het een project voor kinderen uit de hele gemeente. Ook FC Groningen is
tijdens deze dag vertegenwoordigd! De Olympiade zal plaatsvinden op woensdag 13 mei tussen 13.00 uur en
17.00 uur. De locatie zal in en rondom de Vredekerk zijn in Gorecht-West. Er zullen deze dag meerdere
sportclubs aanwezig zijn uit de regio Hoogezand-Sappemeer. Het zal een dag zijn met verschillende sporten,
waarmee we er van uit gaan dat er voor ieder kind wel een leuke sport bij zit. De kinderen kunnen zich bij 4 van
deze sporten inschrijven, zodat ze meerdere ervaringen kunnen opdoen en mogelijk lid willen worden van een
sportclub. Stichting Leergeld is met een stand aanwezig om te informeren over ondersteuningsmogelijkheden.
Onze vraag is of jullie willen meewerken om het project tot een succes te maken. Daarom willen wij via de
scholen graag dat de kinderen op de hoogte worden gesteld van de Olympiade. Ook is het belangrijk dat ze
weten hoe ze mee kunnen doen aan de dag. Dit kan via de site: www.hsinbeweging.nl . Hier kunnen kinderen
zich inschrijven via deze site. Het zou mooi zijn als de kinderen hier in begeleid kunnen worden, zodat de
inschrijvingen goed lopen en wij op de hoogte zijn van het aantal kinderen wat daadwerkelijk komt.
Graag horen we van jullie! Samen voor een sportiever en een gezonder Hoogezand!
Bezoek OK Martiniziekenhuis groep 8 locatie Vosholen.

Via de moeder van Tobias hebben we uitnodiging gekregen om de operatiekamer in het Martiniziekenhuis te
bezoeken! Zo krijgen de kinderen een goed beeld hoe een OK verloopt en wat er allemaal bij komt kijken.
Mochten ze zelf ooit een operatie moeten ondergaan, dan zijn ze al enigszins voorbereid.
Op 2 juni zijn we van 13.00 uur tot 14.30 welkom op de OK. Wie van de ouders of grootouders willen voor het
vervoer naar Groningen zorgen? Opgave graag via Safe School (Meester de Lange groep 8 locatie Vosholen).
Vooraankondiging midzomeravondfeest Theo Thijssenschool beide locaties.
Vrijdag 19 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest!
Deze editie vindt plaats op de locatie Boswijk.
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 .
Kosten: €32,50. Datum beide locaties maandag 29 juni (laatste maandag voor de zomervakantie).
Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten: €60,=. 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.

Kleuters locatie Vosholen: Dinsdag 2 juni naar het Sprookjeshof in Zuidlaren. Kosten: €12,00 (inleveren bij de juf).

