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Opening Kinderboekenweek beide locaties.
Vandaag begint de Kinderboekenweek. Kinderen, juffen en meesters kwamen als griezels op school. Het thema
van de Kinderboekenweek dit jaar is griezelen.

Stakingsactie beide locaties.
Morgen is de landelijke stakingsactie van de leraren. De school is gesloten.
U dient zelf voor opvang te zorgen.
Tijdens de staking van leraren in het basisonderwijs heeft het Nationaal Bus Museum aan de Productieweg 13 te
Hoogezand gemeend haar openingstijd te verruimen.
Donderdag 5 oktober as. kunnen de basisschoolleerlingen gratis naar het Nationaal Bus Museum. Het Museum is
op deze dag geopend van 09.00 tot 16.00 uur.
Voor de leerlingen is een speurtocht in het Museum uitgezet, kan op een bus in een rijsimulator worden gereden en
mogen zij onder andere in de zogenaamde “Boevenbus” een kijkje nemen.
Ouders/begeleiders zijn ook welkom. Entree voor de begeleiders tegen gereduceerd tarief.: € 4,00 incl.kopje
koffie/thee per persoon.

Collecte dierendag beide locaties.
Deze week gaan de kleuters 2 x per dag met de collectebus rond voor de dierenbescherming. Kinderen mogen van
huis geld meenemen om een donatie te geven.
NME activiteit beide locaties.
Op woensdag 4 oktober is het dierendag op de kinderboerderij! We gaan samen een grote groentetaart maken
voor de dieren. We gaan de dieren verzorgen en leuke opdrachtjes doen op de kinderboerderij.
KOSTEN: 1 EURO / TIJD: VAN 14.00 UUR TOT 16.00 UUR
Facebook: Nme woensdagmiddag activiteiten/NME Gorechtpark Hoogezand. Ingang via de Burgemeester van
Royenstraat nr11a.

Buitenschools uurtje gym beide locaties.
Vanaf donderdag 5 oktober gaat het buitenschools uurtje weer van start! Elke donderdagmiddag van 15.45 uur tot
16.45 uur kan er dan gesport worden in de gymzaal van de TheoThijssenschool Boswijk (Boslaan 2). Opgeven is
niet nodig en alle leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. In de planning staan onder andere Apenkooi, het James
Bond spel, pionnenroof, Ninja Warrior training en nog vele andere leuke sportieve activiteiten! Kom vooral langs en
doe lekker mee! Vragen? Neem contact op met Mark Nieuwenhuis: m.nieuwenhuis@hvdsg.nl

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 ”Water, sterk voor elkaar” centraal. In de eerste week worden hier gesprekken over gehouden en oefeningen
gedaan. In november starten we met de judo lessen. U ontvangt hierover nog een aparte mail.
Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
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.

Kinder-boekenweek beide locaties.
Kinderboekenweekspektakel in samenwerking met de bibliotheek.Griezelen! (7+)
Hoera, het is weer kinderboekenweek! Kom naar het kinderboekenweekspektakel en griezel je van spannende
workshop naar een verrassende voorstelling. Maak je eigen Griezelgeluiden, neem je eigen Mummie mee naar huis
en wie griezelt er nou harder, jij of je nieuwe Griezelmasker? Om 15.00 uur begint de voorstelling Bomkak
Zing’s met Tosca Menten. Denk je nou echt dat zij al haar verhalen zelf verzint? Wel nee! Dat doen al die
personages in haar hoofd. En het is de hoogste tijd om hen een keer in het echt te ontmoeten. In een voorstelling
vol grappen, grollen en liedjes laat Tosca hen opdraven. Laat je verrassen, luister en zing vooral met hen mee!
Tosca Menten, Kiki Schippers, Jorind Josemans (accordeon) en Mirek Walton (toetsen en gitaar). Kom verkleed!
Volwassen begeleiding is gratis! Datum: wo. 4 oktober 2017; Tijd:14:00 uur; Locatie: Theaterzaal Kielzog.
Kosten: € 7,50
Griezelig 3D printen in het eLAB in de Bibliotheek beide locaties.
In het eLAB in de bibliotheek vind je de nieuwste snufjes op het gebied van elektronica, software, 3D-printers en
robots. Kom je ook spelen? Wees creatief en ontwerp je eigen 3D object. De 3D printer gaat jouw creatie printen.
Het is Kinderboekenweek en het thema is griezelen. We verwachten dus hele spannende ontwerpen. Een ding is
zeker; ze geven licht in het donker! Aan deze activiteit kun je deelnemen met een toegangskaart voor het
Kinderboekenweekspektakel. Deze is te verkrijgen via het Kielzog theater. De workshop is gratis! Leeftijd: 7-12 jaar.
Datum: 4 oktober 2017.
Kinderboekenweek- activiteiten in de Bibliotheek Hoogezand Gruwelijk eng! Beide locaties.
Voorlezen in het donker. Wie durft? We vertellen een eng verhaal in het donker!
Donderdag 5 oktober 2017 / 18.30 uur / Gratis / Vanaf 4 jaar.
Voorlezen en op de foto met Dolfje Weerwolfje
Woensdag 11 oktober / 14.30 uur / Vanaf 4 jaar / Gratis.
Tijdens de hele Kinderboekenweek kun je raadselroute doen in de Bibliotheek. Doe mee en ontvang een klein
cadeautje!
Juf Bener locatie Boswijk.
Juf Bener keert 12 oktober nog niet terug in groep 4/5. Na haar bevalling gaat het nog niet zo goed als we gehoopt
hadden. Juf Dieneke blijft in groep 4/5 op maandag, dinsdag, woensdag. Juf Bener is in ieder geval tot de Kerst
afwezig.
Herfstvakantie activiteiten beide locaties.
In de herfstvakantie organiseren de buurtsportcoaches een sportweek. Er zijn dan 4 dagen activiteiten voor
Groep 5/6 van 13.00 uur-14.30 uur en voor Groep 7/8 van 14.30 uur-16.00 uur. De locaties en activiteiten zijn
verschillend:
Maandag: Apenkooi in de gymzaal bij ‘t Heidemeer
Dinsdag: Voetbaltoernooi Cruijf court Thorbeckelaan
Woensdag: Knotsbal gymzaal Theo Thijssenschool Boswijk
Donderdag: Afsluitdag bij de Badde: onder andere Kickboksen, Freerunning, Freestyle voetbal
Je kan je zowel voor een losse dag/dagen als voor de hele week opgeven!
Geef je op voor 1 of meerdere activiteiten via m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
De gezinsklas beide locaties.
De gezinsklas is een klas waar 8 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere belangrijke
volwassene een periode van 10 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in de klas op school. De
gezinsklas is geschikt voor kinderen die hun eigen leerproces en/of het leerproces van klasgenoten verstoren. Het
doel is dat het leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden
waar we aan kunnen werken zijn concentreren, omgaan met boosheid, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen of
samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft een probleem
nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We onderzoeken met
elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we oefeningen om deze vaardigheden te trainen (vaak in de
vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten dan een half uur met elkaar,
terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels een beloningssysteem
gescoord in de klas door de leerkracht.

Vanuit het sociaal team is het mogelijk om in de provincie Groningen mee te doen met de gezinsklas.
Voor meer informatie:
www.madelies.nl/de-gezinsklas/
Met daarin ook een aantal linken naar fragmenten van de gezinsklas in de media.
Ook kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met Marlies Sparreboom of Joost Madern van Madelies via email of
telefoon.
www.madelies.nl/contact

Volgt u ons al op Facebook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft vorig schooljaar, tijdens het circusproject, een Facebookpagina gelanceerd.
Via deze pagina houden wij u op de hoogte van alles rond evenementen; acties; projecten etc. die de Theo
Thijssenschool organiseert. Heeft u zelf leuke foto’s of filmpjes gemaakt tijdens een evenement? Mail deze naar
directie@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina
via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

