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Oudergesprekken rapport groep 3 t/m 7 beide locaties.
Vanaf afgelopen woensdag heeft u uw oudergesprek met de leerkracht kunnen inplannen via DigiDuif. U heeft
tot 8 februari de tijd om uw gesprek in te plannen. Indien u uw gesprek niet inplant, plant de leerkracht u in.
Indien u via DigiDuif problemen ondervindt met het inplannen, neem dan contact op met de leerkracht van uw
kind. Bij gescheiden ouders voeren we 1 gesprek.
Bouwwerkzaamheden Boomgaard locatie Vosholen.
Misschien is het u al opgevallen, bouwbedrijf Benus is bezig met grondwerkzaamheden voor de bouw van
huizen aan de Boomgaard. Dit betekent dat er bouwverkeer nabij de school aanwezig is. Dit kan altijd tot
gevaarlijke situaties leiden. Ouders en kinderen; Kijk goed uit!
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 ?

Bij het uitbrengen van deze weekbrief is het fruit nog niet bekend.
Margemiddag 28 februari beide locaties.
Dinsdag 28 februari zijn de kinderen vrij. De juffen en meesters hebben dan een cursusmiddag. Noteert u dit
vast in uw agenda!
Foto Koch beide locaties.
Omdat er veel klachten waren omtrent de manier waarop de groepsfoto’s zijn gemaakt, gaat Foto Koch, ter
compensatie, alle groepsfoto’s gratis overmaken! Op donderdag 2 maart komt de schoolfotograaf ’s morgens op
locatie Vosholen en ’s middags op locatie Boswijk in het speellokaal (beide locaties).
Aquavoetbal in Sportcentrum De Kalkwijck beide locaties.

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.
Woensdag 8 februari; 8 maart en 5 april is zij aanwezig op locatie Boswijk van 8.30 uur – 10.00 uur.
Woensdag 15 maart en 12 april en eenmalig op een donderdag (16 februari), is zij aanwezig op locatie
Vosholen van 8.30 uur – 10.00 uur.
U kunt haar ook bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089
Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl

GGD ook via WhatsApp te bereiken beide locaties.
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw
kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over
opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: www.ggd.groningen.nl

Aanhanger: Theo Thijssenschool doet meer! Beide locaties.
Sinds eind november, 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.
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.

