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Intocht Sinterklaas locatie Boswijk.
Vandaag is Sinterklaas aangekomen op de Theo Thijssenschool in Boswijk!
Het was wel heel erg spannend vanmorgen, want eerst kwam de PAASHAAS aan en even daarna de
KERSTMAN! Het bleek dat zij allebei een beetje jaloers zijn op Sinterklaas en eigenlijk veel liever pepernoten
lusten dan paaseitjes en kerstkransjes!
Uiteindelijk kwamen dan toch SINTERKLAAS EN ZIJN PIETJES op school aan, gelukkig maar!
Het was een gezellige ochtend met leuke spelletjes en activiteiten voor alle kinderen.
Intocht Sinterklaas locatie Vosholen.
Op maandag 5 december brengt de Sint een bezoek aan de locatie Vosholen!
Daarom verzoeken wij de ouders, opa’s en oma’s, om dan geen auto’s te parkeren rond het schoolplein,
zodat de kinderen de Sint kunnen zien aankomen!
U kunt uw auto parkeren aan: De Tuinderij; De Boomgaard en De Groninger Kroon.
Op locatie Vosholen geldt maandag 5 december voor de kinderen van de groep 1 t/m 8 een continurooster
(8.00 uur – 13.30 uur) dus iedereen moet een lunchpakketje meenemen!
Vervanging meester Smallenbroek locatie Boswijk.
Meester Smallenbroek wordt opnieuw geopereerd. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen door juf
Dominique de Vries op de maan-, dins-, woens-, en donderdag. Meester Jager blijft op de vrijdag lesgeven.
Leerlingenraad in actie voor de voedselbank beide locaties.
De leerlingenraad gaat een actie houden in de maand december voor de voedselbank Sappemeer! Er zullen
op beide locaties 2 winkelwagentjes van de Jumbo worden geplaatst waar men boodschappen in kan leggen.
De actie begint op dinsdag 6 december. Vanaf die datum kunnen levensmiddelen in de winkelwagentjes
geplaatst worden. De actie duurt t/m vrijdag 16 december. In de extra bijlage bij de weekbrief vindt u een
boodschappenlijstje met producten die nodig zijn voor de voedselbank.
Leerlingenraad in actie voor Rachid’s glazen huis beide locaties.
Ook wil de leerlingenraad een actie houden voor het glazen huis van Rachid.
Rachid lijdt al 8 jaar aan de ziekte M.S., waardoor hij niet meer kan lopen. De actie is bedoeld om geld in te
zamelen om een hele dure therapie te kunnen betalen die kans biedt op genezing! Per klas bespreekt de
leerlingenraad wat ze gaan doen. Op 23 december wordt vanaf 15.00 uur in het Theatercafé t Pierement al het
ingezamelde geld ingeleverd.

Natuurspeurtocht bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 7 december gaan we gezellig struunen in het bos, een natuurspeurtocht met leuke en interessante
opdrachten, een vuurtje in het bos, een natuurspecialist die komt vertellen en voor je deelname, ontvang je aan
het eind een oorkonde en een klein presentje. 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.
Schoolfruiten beide locaties.
Alle kinderen krijgen op de dins-; woens- en donderdag fruit en groenten op school aangeboden in het kader
van: DE GEZONDE SCHOOL! Wat krijgen de kinderen volgende week ?

dinsdag  een tomaat / woensdag  mandarijn / donderdag  appel
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!
Uitslag Trekking Jantje Beton Loterij beide locaties.
De winnaar van de hoofdprijs is bekend. Onder toezicht van de notaris zijn donderdag 1 december de winnende lotnummers
van de Jantje Beton Loterij 2016 getrokken. Lotenkopers kunnen zien of ze een prijs hebben gewonnen.

U heeft een lot gekocht, hoe kunt u deze controleren?
De uitslag van de trekking is te vinden op www.jantjebeton.nl/lot .
Lotenkopers die via een eenmalige machtiging een lot hebben gekocht, ontvangen hun lotnummers op hun
bankafschrift. Zij ontvangen na de trekking automatisch hun prijs van Jantje Beton.
Margedag 14 december beide locaties.
Op woensdag 14 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
Kerstdiner locatie Vosholen
Woensdag 21 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. Alle kinderen moeten een bord, bestek
en beker meenemen van huis, de kleuters ook!!! Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot 18.45 uur.
De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk met de
kinderen. Vanaf 18.30 uur kunnen ouders een glaasje glühwein drinken op het plein. Gezien het tijdstip lijkt het
ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.
Kerstdiner locatie Boswijk.
Woensdag 21 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten
een bord, bestek en beker meenemen van huis (de kleuters niet). Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot
18.45 uur. De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk
met de kinderen. Ouders kunnen vanaf 18.30 uur een glaasje glühwein drinken op het kleine plein bij de
kleuters. De kinderen gaan om 17.30 uur de school in via de ingang die het dichtst bij hun lokaal is. Gezien het
tijdstip lijkt het ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.

Aanhanger: Theo Thijssenschool doet meer! Beide locaties.
Sinds 3 weken hebben we speciaal voor onze school, docenten en de ouders van de leerlingen een aanhanger
ter beschikking gesteld gekregen van het bedrijf De Juiste Reclame.
Met hun uniek concept hebben zij het voor elkaar gekregen dat wij gratis de aanhanger kunnen gebruiken voor
verschillende doeleinden waar wij tegelijkertijd reclame maken voor de ondernemers die op groot formaat hun
logo en gegevens op de aanhanger hebben geplaatst.
Namens de Theo Thijssen school willen wij De Juiste Reclame en de ondernemers die dit mogelijk hebben
gemaakt bedanken!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Evenals 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. Het
bedrag mag ook in termijnen of in z’n geheel gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.

