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Start bouw kindcentrum locatie vosholen.
Donderdag 9 oktober om 9.30 uur gaat de wethouder Erik Drenth het bouwbord onthullen voor de bouw van
het kindcentrum. Alle kinderen van de locatie Vosholen zijn bij deze feestelijke start aanwezig. Neem je
feestmuts mee die dag! Daarnaast maken alle kinderen zelf een ‘bouwsteen’ van een leeg melk- of sappak, dit
mogen ze ook alvast thuis doen! Van al deze zelfgemaakte ‘bouwstenen’ wordt een eerste symbolische muur
gebouwd! Alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
‘Bouwsteen’ maken locatie Vosholen.
Als je voor het maken van je ‘bouwsteen’ gekleurd papier nodig hebt, kun je dat aan je juf of meester vragen.
Zorg er in ieder geval voor dat je dit weekend in het bezit komt van een leeg melk- of sappak, zodat je je
‘bouwsteen’ voor donderdag 9 oktober klaar hebt. Je kunt je ‘bouwsteen’ ook inpakken met pakpapier.
Lot locatie Boswijk.
We zijn bij de locatie Boswijk op zoek naar nieuwe hulpouders om het LOT-team te versterken!
U kunt zich opgeven bij de directie of bij de leerkracht van uw kind.
Belangrijke data beide locaties.
Locatie Vosholen:
 Maandag 13 oktober t/m vrijdag 17 oktober herfstvakantie.
 Vrijdag 24 oktober 18.30 uur informatiemarkt.
Locatie Boswijk:
 Maandag 13 oktober t/m vrijdag 17 oktober herfstvakantie.
 Vrijdag 31 oktober 18.30 uur informatiemarkt.

De Jantje Beton Loterij!
Woensdag 24 september was de laatste verkoopdag voor de Jantje Beton Loterij, donderdag moesten alle boekjes bij de
leerkrachten worden ingeleverd! Wanneer uw kind(eren) de lotenboekjes (zowel lege als met niet verkochte loten) nog niet
heeft ingeleverd, dit graag zo spoedig mogelijk doen! Alle kinderen die mee hebben gedaan aan de actie, heel erg bedankt
voor hun inzet! Binnenkort volgt er informatie over de opbrengst van het aantal verkochte loten.

Kinderboekenweek beide locaties.
Woensdag 1 oktober is de Kinderboekenweek op een feestelijke manier geopend! Het thema dit jaar is
‘FEEST’. Woensdagochtend hadden (bijna) alle kinderen een mooie, soms zelfs een zelfgemaakte, feestmuts op
en hebben we met alle groepen van beide locaties het openingslied gezongen op het schoolplein en hierbij
hoorde natuurlijk ook een speciaal dansje! Het was een gezellige, feestelijke boel en er waren ook veel ouders
om de opening van de Kinderboekenweek te bekijken! De afsluiting vindt plaats op woensdag 8 oktober. Alle
juffen en meesters vieren dan hun ‘verjaardag’ en er worden die dag allerlei feestelijkheden georganiseerd voor
de kinderen, er worden o.a. pannenkoeken gebakken en spelletjes gedaan! Hmmm, dat wordt genieten!
Collecte dierendag beide locaties.
Zaterdag 4 oktober is het dierendag! Daarom is de collectebus van de dierenbescherming, deze week elke dag
rond gegaan in de groepen van beide locaties. De kinderen mochten een bijdrage leveren voor de collectebus of
een mooie dierenkalender kopen voor €6,50. Binnenkort informeren we u over de opbrengst!

Sportdag groep 7 beide locaties.
Aanstaande maandag 6 oktober hebben de leerlingen van groep 7 van beide locaties een sportdag. Deze
wordt in de Kalkwijck gehouden. Het begint om 11.00 uur en rond 13.00 uur fietsen wij weer terug. Tussen de
middag gaan de leerlingen niet naar huis en moeten daarom een lunchpakket meenemen. De leerlingen zijn die
middag om 14.00 uur vrij!
Kennismakingsavonden beide locaties.
Vóór de herfstvakantie wordt in alle groepen een kennismakingsavond gehouden.
De volgende data zijn al bekend:
Locatie Vosholen:
6 oktober
19.30 uur – 20.30 uur groep 1/2av; 1/2bv; 1/2cv
6 oktober
19.30 uur – 20.30 uur groep 4v
7 oktober
19.00 uur – 20.00 uur groep 6v
7 oktober
18.30 uur – 19.30 uur groep 7v
Locatie Boswijk:
8 oktober
19.00 uur – 20.00 uur groep 1/2A en 1/2B
Via de Safe School kalender kunt u ook zien wanneer de kennismakingsavond voor uw kind wordt gehouden.
Paddenstoelen zoeken bij de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 8 oktober gaan we paddenstoelen zoeken en van alles leren over paddenstoelen. Voor wie???
Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw
(kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme.hs.nl
Nieuws van de bibliotheek i.v.m. Kinderboekenweek beide locaties.
Woensdag 8 oktober: Komt verhalenverteller Erik van Dort om 14.30 uur begeleid door zijn muzikanten met
hun gitaar en contrabas vertelt hij dierenverhalen. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Toegang is gratis, wel opgeven in
de bibliotheek of via hoogezand@mijneigenbibliotheek.nl. BiebFeest-Quiz. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen tijdens
de Kinderboekenweek in de bibliotheek hieraan meedoen. Onder de deelnemers verloten we drie boeken.
Vaders en opa’s gezocht! Op 15 oktober Komt de landelijke Vaders Voor Lezen On Tour naar de
bibliotheek in Hoogezand op de jeugdafdeling. Een spannende middag van 14.00 uur – 15.30 uur voor
Vaders/opa’s en hun kinderen vanaf 9 jaar. Met schrijver Jan Paul Schutten en journalist Bas Maliepaard duiken
jullie in het thema Romeinse Sporten. Tot slot kunnen vaders en kinderen testen of zij zelf geschikt zouden zijn
als gladiator tijdens een echte gladiatorentraining. Toegang is gratis, wel graag opgeven in de bibliotheek of via
hoogezand@mijneigenbibliotheek.nl. Waarom alleen (groot)vaders? De bibliotheek Hoogezand organiseert deze
middag in samenwerking met Stichting Lezen. Het maakt deel uit van de campagne Vaders Voor Lezen.
Hiermee willen we (groot)vaders stimuleren meer (voor) te lezen. Ruim een kwart van de ouders in Nederland
leest helemaal niet voor. In gezinnen met belangstelling voor voorlezen, is de moeder in 65% en de vader in 8%
van de gevallen degene die dit het vaakste doet. 17% van de ouders leest ongeveer even vaak voor. In 10% van
de gezinnen worden kinderen het vaakst voorgelezen door een ander familielid of iemand buiten de familie.
Voorlezen en lezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en dat komt de schoolprestaties ten goede.
Ook als kinderen zelf kunnen lezen, vinden ze het nog leuk om voorgelezen te worden!

Sport- en Spelmiddag in de gymzaal van de Theo Thijssenschool (beide locaties).
Kom jij ook? Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen om op woensdag 8 oktober van 13.30 uur tot 15.30 uur in
de gymzaal bij de Theo Thijssenschool te komen. Samen gaan we er een leuke middag van maken, dit gaan we
doen door samen te bewegen en te sporten!. Als je zelf nog leuke spelletjes weet om te doen, dan kunnen we
deze ook gaan doen! Het is helemaal gratis en iedereen is welkom. Graag zie ik je dan! Voor meer informatie
neem gerust contact met mij op via: e.rademaker@hvdsg.nl of bel: 06-44648357.
Elzo Rademaker, Buurtsportcoach Boswijk Hoogezand-Sappemeer.

De Hoge Hoed 2014
Nog een week en dan is het alweer herfstvakantie! En is het herfstvakantie, dan is het weer tijd voor de Hoge
Hoed! Op maandag 13 en dinsdag 14 oktober 2014 wordt in de CSG Rehoboth in Hoogezand het jaarlijkse
feest voor alle basisschoolleerlingen gehouden. Het thema is dit jaar: Op zoek naar de koning. De entree is
gratis en het belooft weer een geweldig leuk evenement te worden. We gaan zingen, knutselen, hutten bouwen
en nog veel meer! Dus kom langs en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Op maandag en dinsdag van
13.30 uur tot 17.00 uur (deuren open vanaf 13.00 uur). We zien je graag bij de Hoge Hoed!
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