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Schooljaar 2016-2017.
Afgelopen maandag zijn de kinderen weer begonnen aan een nieuw schooljaar. De kinderen kwamen met veel
plezier de school binnen. We wensen alle kinderen en goed en plezierig schooljaar toe!
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 regel “Wij respecteren elkaar” centraal. In de eerste week worden hier gesprekken over gehouden en
oefeningen gedaan.
In de week van 12 september beginnen de judolessen voor de groepen 1 t/m 8.
Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende weken komen de volgende Rots en Water regels nog aan bod:
 Wij werken en spelen samen;
 Wij doen elkaar geen pijn;
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
In week 6 staan deze 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.

Jantje Beton beide locaties.
Onze school doet dit jaar weer mee aan de Jantje Beton Loterij. Van 14 t/m 28 september 2016 verkopen de
leerlingen uit groep 4 t/m 8 loten voor de Jantje Beton Loterij. De helft van de opbrengst mogen wij als school
zelf besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve buitenactiviteiten. Jantje Beton kan
met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.
Lot locatie Boswijk.
De 1e controle is op donderdag 8 september. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) die dag geen gel of
bijzonderheden in het haar heeft?!
Oproep reparatiewerkzaamheden tribune locatie Boswijk.
Zijn er vaders, moeders, opa’s of oma’s die willen helpen bij het repareren van de tribune op het kleuterplein?
U kunt zich melden bij juf Petra.

Digiduif beide locaties.
De migratie kent wat technische tegenvallers maar de medewerkers van Digiduif. werken er hard aan om alles
soepel en snel te laten verlopen. Digiduif verzendt als ouderportal team reminders aan diegenen die nog niet
gemigreerd zijn en houden de stand van zaken scherp in de gaten.
Voor u en de school zeer vervelend. We hopen dat alles z.s.m. in orde wordt gemaakt.
De 7 km van Martenshoek beide locaties.
Alle kinderen hebben deze week informatie ontvangen over de 7km van Martenshoek op zondag 25 september.
Kinderen van de groep 5 t/m 8 kunnen in teamverband lopen. De kosten bedragen €4,= per kind, zij moeten dan
vóór vrijdag 9 september (i.v.m. inschrijven jeugdloop) het strookje + €4,= contant aan hun leerkracht geven.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er een ouder-kind-loop.

Schoolsport Olympiade beide locaties.
Dinsdag 20 september is de Schoolsport Olympiade voor de groepen 5 t/m 8. Vanmiddag ontvangt de locatie
Boswijk de Olympische fakkel van het Heidemeer. Maandag brengt de locatie Boswijk de fakkel naar de locatie
Vosholen!
Albrondaschool Kielwindeweer beide locaties.
Het schoolbestuur heeft de directie van de Theo Thijssenschool verzocht om ook leiding te geven aan de
Albrondaschool in Kielwindeweer. Dit betekent dat we ons nu moeten verdelen over 3 scholen!
Voor de Theo Thijssenschool verandert er niets.
Bouw kindcentrum locatie Vosholen.
In de zomervakantie is de definitieve gunning gegaan naar BAM. Maandag 5 september vindt er een stuurgroep
vergadering plaats, waarin we meer horen over de planning. Nadere info volgt.

Oproep voor het overblijven locatie Vosholen.
Voor het overblijven op de locatie Vosholen zijn wij dringend op zoek naar een lieve moeder, vader, opa of oma
die ons dinsdags wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten.
We zijn tevens op zoek naar invalkrachten vooral voor de dinsdag en donderdag.
Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) , overblijfcoördinator Vosholen of
via de leerkracht.

