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Bijdrage schoolfonds beide locaties..
U heeft deze week de factuur ontvangen waarin gevraagd wordt om een bijdrage voor het schoolfonds.
De bijdrage voor het schoolfonds bedraagt ook dit jaar €20,00 per kind. Hoewel wij weten dat deze bijdrage een
vrijwillig karakter heeft, hopen wij dat alle ouders/verzorgers betalen. Het schoolfonds is namelijk de enige bron
van inkomsten voor een school, waaruit de ouderraad, die dit fonds beheert, een groot aantal betalingen verricht.
Deze betalingen komen vroeger of later ten goede aan alle kinderen.
De ouderraad betaalt/levert een bijdrage aan (zie ook onze schoolgids hoofdstuk 6.18):
de ongevallenverzekering voor alle leerlingen / het fluorspoelen / sportwedstrijden / de Musical / vieringen
feesten zoals: Sinterklaas en Kerst / projecten / tekorten bij schoolreizen en schoolkampen / de schoolgids /
het afscheid van groep 8 / DigiDuif. (zie ook onze schoolgids hoofdstuk 6.18).
BSO Prokino (buitenschoolse opvang) locatie Vosholen.
Door geringe belangstelling is er donderdag geen BSO meer op de locatie Vosholen.
Op de Maandag en dinsdag nog wel.
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 wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten. Voor groepen van 15
kinderen is 1 persoon te weinig. Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) ,
overblijfcoördinator Vosholen of via de leerkracht.
Na-schoolse sportactiviteit voor de groepen 5 t/m 8(beide locaties).
Vanaf donderdag 27 oktober is de naschoolse sport voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer van start
gegaan! De activiteit vindt nog 1 keer plaats op donderdag 10 november van 15.45 uur tot 16.45 uur in de
gymzaal bij de Theo Thijssenschool locatie Boswijk. Het is helemaal gratis.
Schoolfruiten beide locaties.
Vanaf woensdag 9 november 2016 t/m vrijdag 7 april 2017 krijgen alle kinderen op de woens-; donder- en
vrijdag fruit en groenten op school aangeboden in het kader van: DE GEZONDE SCHOOL! Dit betekent dat de
ouders op deze dagen de kinderen geen groenten en fruit hoeven mee te geven naar school. Ook vragen wij
hulp van ouders voor het uitdelen van groente en fruit. Heeft u tijd en zin? Geeft u zich dan op bij de leerkracht
van uw kind! Wat krijgen de kinderen volgende week ?:

woensdag  ananas / donderdag  een peer / vrijdag  een appel.
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!
Het Nationaal Schoolontbijt beide locaties.
Op woensdag 9 november doet onze school op beide locaties mee met het Nationaal Schoolontbijt!
De kinderen nemen zelf hun bord, beker en bestek mee. Ook mogen ze, wanneer ze dat leuk vinden, in pyjama
op school komen.
Lampionnentocht beide locaties.
Op donderdag 10 november houden we een lampionnentocht door de wijk, zodat iedereen de prachtige
lampionnen kan bewonderen die de kinderen hebben gemaakt!
Locatie Boswijk: 16.30 uur verzamelen in de klas, tot 17.30 uur optocht.
Locatie Vosholen: 17.15 uur verzamelen in de klas, tot 18.15 uur optocht.
De oudere kinderen lopen samen met de jongere kinderen. Na afloop komen de kinderen terug in de klas en
vandaar uit kunt u uw kind ophalen. Bij slecht weer gaat het niet door.

Voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek groep 3 t/m 7 beide locaties.
In de week van 14 t/m 18 november 2016 vindt het Voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek plaats.
Via digiDuif ontvangt u volgende week het formulier van het omgekeerd gesprek met een toelichting. Het is de
bedoeling dat u thuis het formulier van het omgekeerd gesprek invult en meeneemt naar het gesprek.
Naast de voortgang, wordt ook het formulier samen met u doorgenomen.
Jaarlijkse scholenmarkt Martiniplaza voor groep achters beide locaties.
Op woensdag 16 en donderdag 17 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseren meerdere voscholen in Groningen en de Ommelanden de jaarlijkse Scholenmarkt in Martiniplaza. Hier zijn leerlingen van
groep 8 en hun ouders/verzorgers van harte welkom. Op de Scholenmarkt kunnen zij met leerlingen en
docenten van verschillende scholen praten en zich zo oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen
ze willen bezoeken. De afgelopen jaren werd de Scholenmarkt druk bezocht.
Op de website www.scholenmarktgroningen.nl staan alle deelnemende scholen en is een plattegrond te vinden
met welke school waar staat in Martiniplaza.
Handvaardigheid groep 5 en 6 locatie Boswijk.
Vanaf vrijdag 18 november willen we op locatie Boswijk graag weer beginnen met handvaardigheid op de
vrijdagmiddag van ± 14.00 uur – 15.00 uur, in groep 5 en 6. Hiervoor zoeken we hulp van vaders, moeders,
opa’s of oma’s. lijkt het u leuk om in een klein groepje kinderen bij een creatieve opdracht te begeleiden?
Geeft u zich dan op bij meester Tonny Smallenbroek of meester Rob Jager. Bij te weinig hulp, kan het helaas
niet doorgaan.
Schoolfotograaf Koch beide locaties.
Op vrijdag 18 november 2016 komt op beide locaties een fotograaf van Foto Koch. Kinderen die nog thuis zijn,
of al naar een andere vorm van onderwijs gaan, wordt de mogelijkheid geboden om samen met hun broer of zus
die naar onze school gaan, gefotografeerd te worden. Iedereen die hier gebruik van wil maken, en waarvan de
achternaam begint van A t/m L wordt tussen 8.30 uur en 9.00 uur verwacht. Begint uw achternaam met een M
t/m Z, dan wordt u tussen 9.00 uur en 9.30 uur verwacht. Na 9.30 uur gaat de fotograaf door met de groepen te
fotograferen, per groep zal hij dan maken:
 Individuele foto;
 Broer/zus foto (alleen van kinderen die naar onze school gaan);
 Groepsfoto.
Schoen zetten beide locaties.
Op maandag 28 november mogen de kinderen hun schoen opzetten. Dus niet vergeten die dag een schoen
mee te nemen! Zijn jullie allemaal wel lief geweest? Hopelijk zit er de volgende dag een verrassing in!
Vooraankondiging Sinterklaasfeest kleuters locatie Boswijk.
De werkavonden zijn op woensdag 16 november en op maandag 21 november. Het begint om 19.30 uur.
Jullie (de ouders van groep 1/2) krijgen nog een opgavebriefje.
Willen jullie alvast tandpastadoosjes sparen?
Vooraankondiging intocht Sinterklaas locatie Boswijk en locatie Vosholen.
Op vrijdag 2 december bezoekt de Sint de locatie Boswijk van de Theo Thijssenschool en op maandag 5
december brengt de Sint een bezoek aan de locatie Vosholen!
Op locatie Boswijk zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag om 11.45 uur vrij, voor de groepen 5
t/m 8 is er een continurooster (8.30 uur – 14.00 uur), dus deze leerlingen moeten een lunchpakketje meenemen!
Op locatie Vosholen geldt maandag 5 december voor de kinderen van de groep 1 t/m 8 een continurooster
(8.30 uur – 14.00 uur) dus iedereen moet een lunchpakketje meenemen!
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.

