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http://www.theothijssenschool-sappemeer.nl
Nieuw LOGO voor de Theo Thijssenschool beide locaties.
Hierboven ziet u het nieuwe Logo van de Theo Thijssenschool!
In tegenstelling tot het oude logo, heeft het nieuwe logo niets meer te maken met het gebouw, maar met
gebruikers (kinderen) en naamgever Theo Thijssen (schrijver boek) en letters = leren lezen.
Dit logo staat ook op het nieuwe rapport. Wij hopen dat u het mooi vindt en er snel aan zult wennen.

Uitreiking Cheques SPONSORLOOP op beide locaties.
De eindopbrengsten van de sponsorloop op beide locaties zijn werkelijk FANTASTISCH!
Op locatie Boswijk liepen de kinderen voor het goede doel MS-Anders en op locatie Vosholen liepen de
kinderen voor het goede doel NME! Op beide locaties zijn vandaag de cheques uitgereikt!

De ambassadeur van MS-Anders kreeg een cheque t.b.v. €2.602,26 uitgereikt.
De ambassadeur van het NME kreeg een cheque t.b.v. €1.707,65 uitgereikt.
Ook waren de lokale pers en de ambassadeurs van de goede doelen hierbij aanwezig!

Avond4daagse 2016 beide locaties.
De Avond4daagse is voorspoedig verlopen, het weer zat dit jaar gelukkig mee!
Helaas zijn alle T-shirts nog niet ingeleverd…
De T-shirts en hesjes graag z.s.m. ongewassen inleveren bij de eigen leerkracht.
Schoolreis kleuters Boswijk.
 Afgelopen maandag zijn wij op schoolreis geweest. Het was prachtig weer en alles is goed verlopen.
Alle ouders die hebben gereden: HARTELIJK BEDANKT!


De beautysalon van

Tante Nina is gesloten. Bijna alle moeders zijn geweest!

Scoor een boek (KAMPIOEN) en sportdag groep 6 locatie Vosholen.
Woensdag 1 juni 2016 was de afsluiting van Scoor een boek. We gingen naar het voetbalveld van HS88. Daar
deden we spelletjes met voetbal. Er was ook een stormbaan. Je moest zoveel mogelijk punten halen met elk
spel. Wij werden eerste. Als prijs kregen we een voetbal van FC Groningen met een handtekening van een
speler. Toen de dag daarna gingen we naar de Kalkwijk. Daar gingen we weer sporten. Je had vier verschillende
sporten: badminton, voetbal, handbal en turnen. Ze waren allemaal wel leuk. Elke keer als we klaar waren
zeiden ze dat je een proefles kon doen. (door: Stan Kok, groep 6v)

SAMENLOOP VOOR HOOP 2016 beide locaties.
Op 4 en 5 juni 2016 is het eindelijk zover en zal het evenement voor de tweede keer plaatsvinden in
Hoogezand-Sappemeer. SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor
KWF Kankerbestrijding. Teamleden lopen 24 uur lang afwisselend op een parcours. Deze estafette staat
symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het
leven. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies waarbij
iedereen welkom is. Zo maken we samen het verschil. Elke SamenLoop wordt van begin tot eind georganiseerd
door vrijwilligers.
De kinderen die aanstaande zondag (5 juni) meedoen aan de KinderSamenloop …HEEL VEEL SUCCES!
Jullie zijn echte kanjers!

Buitenspeeldag beide locaties.
De bewonersorganisaties van Boswijk en de Vosholen organiseren voor hun jonge wijkbewoners op
woensdag 8 juni weer de Nationale Buitenspeeldag!
Het evenement word gehouden rond de Klinkertunnel in Sappemeer en zal duren van 13.30 uur tot 16.00 uur!
Dit houdt in dat van 11.30 uur tot 16.30 uur de Klinker niet gebruikt kan worden voor auto en ander verkeer.
We hebben gekozen om de tunnel dus niet af te sluiten. Verkeer vanaf de Middenstraat kan dus onder de tunnel
door naar de wijk de Vosholen. Verkeer vanuit de Vosholen moet wel rechtsaf naar de Middenstraat;
de Touwslager is richting de klinker afgesloten; de Scheepstimmerman is richting de klinker afgesloten;
de Nageljongen is wel open. De wegen worden met hekken afgesloten.
Iedereen is welkom en we hopen er een leuke sportieve dag van te maken!
Alles over wol bij de kinderboerderij beide locaties.
Op woensdag 8 juni, gaan we van alles leren over wol! De schapen hebben hun winterjas uit gedaan, wat
gebeurd er met het wol en wat kun je er allemaal mee doen? Je ontdekt het bij de kinderboerderij!
Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur.
Locatie: NMEgebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme.hs.nl

Musical ‘START’ groep 8 locatie Vosholen.
Donderdag 16 juni is de Musical ‘START’ van de leerlingen van groep 8 locatie Vosholen. De kinderen zijn
natuurlijk al druk bezig met de voorbereidingen! Dinsdag 14 juni is de generale repetitie. De kinderen van groep
5,6 en 7 én broertjes en zusjes uit de groepen 1/2 t/m 4 worden hierbij uitgenodigd.
Op donderdagavond 16 juni zijn kinderen uit de basisschoolleeftijd niet welkom!
Vooraankondiging Midzomeravondfeest beide locaties.
Vrijdag 24 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest.
Deze editie vindt plaats op locatie Vosholen.

Vooraankondiging oudergesprekken groepen 3 t/m 8 beide locaties.
De oudergesprekken worden gepland in de periode van 27 juni t/m 8 juli. Indien u een eindgesprek wilt met de
leerkracht van uw kind, stuur z.s.m. een berichtje via SafeSchool naar de leerkracht! Vanaf woensdag 15 juni
kunt u uw gesprek via SafeSchool inplannen.
Nieuwe ouders gezocht voor het Luizen Opsporings Team locatie Boswijk.
Voor locatie Boswijk zijn we met spoed op zoek naar 2 á 3 ouders die het LOT willen komen versterken!
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten?
Dan kunt U zich opgeven door een mailtje te sturen naar: mariel.zwaagman@gmail.com. We checken in ieder
geval de eerste of tweede donderdag na de vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje
bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve.

Boekenpret kleuters locatie Boswijk.
Binnenkort moeten alle boeken van Boekenpret weer terug naar de bibliotheek. Daarom kunnen de kinderen op
woensdag 15 juni voor de laatste keer een boek uitzoeken. Op woensdag 22 juni moeten alle boeken weer op
school terug zijn!
Boekenpret locatie Vosholen
Ook op de locatie Vosholen moeten de boekenpret boeken weer terug naar de bibliotheek. Op 10 juni krijgen de
kinderen voor de laatste keer dit schooljaar een boekje mee. Alle boeken moeten uiterlijk 24 juni weer terug op
school zijn.

Rectificatie Schoolreis kleuters Vosholen:
Op dinsdag 28 juni gaan de kleuters van locatie Vosholen op schoolreis naar: Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= wanneer je nog niet betaald hebt, doe dit dan nog even! Graag gepast betalen!
 De kinderen moeten die dag WEL hun fruittas mee zoals het in de brief stond die de ouders hebben
gekregen.!
 Schoenen zonder veters is het makkelijkst.
 Jassen even merken met de naam van je kind.
 Vertrek: 8.45 uur.
 Terug: ± 15.15 uur, de kinderen zijn op de normale tijd vrij!
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. 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.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €27,50 ( i.v.m. ander programma dan groep 3 en 4). Datum: dinsdag 7 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum Boswijk: 27 t/m 29 juni. Vosholen: 29 juni t/m 1 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen.
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli.
Bestemming: Schiermonnikoog.

