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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 “Wij doen elkaar geen pijn” centraal. In de derde week worden hier gesprekken over gehouden en
oefeningen gedaan. Daarnaast krijgen alle groepen 1 keer in de week judo lessen. Achterliggende gedachten
zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende weken komen de volgende Rots en Water regels nog aan bod:
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
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.

Ouders mogen kijken bij de laatste judolessen van de Rots & Water weken beide locaties.
Hieronder vindt u de roosters met de tijden per groep, waarop de ouders worden uitgenodigd om naar de laatste
Judo-les van hun zoon/dochter te komen kijken!
 Het is de bedoeling dat de ouders in de gang wachten bij de klas en dan achter de kinderen aanlopen.
Locatie Boswijk:
Locatie Vosholen:
Woensdag 16 september.
Donderdag 17 september.
Vrijdag 18 september.
Groep:
Tijd:
Groep:
Tijd:
Groep:
Tijd:
1/2a + 1/2b 09.50 uur – 10.30 uur
1/2a
08.30 uur – 09.15 uur 5
08.30 uur – 09.15 uur
3
10.30 uur – 11.10 uur
1/2b
10.00 uur – 10.45 uur 6
09.15 uur – 10.00 uur
4+5
09.10 uur – 09.50 uur
1/2c
09.15 uur – 10.00 uur 7
10.15 uur – 11.00 uur
6
08.30 uur – 09.10 uur
3a
10.45 uur – 11.30 uur 8
11.00 uur – 11.45 uur
7
11.50 uur – 12.30 uur
3b
13.15 uur – 14.00 uur
8
11.10 uur – 11.50 uur
4
14.00 uur – 14.45 uur
Lot locatie Boswijk.
Gisteren zijn alle haardossen van de kinderen op locatie Boswijk gecontroleerd. Er zijn bij slechts één leerling
neten gevonden. De ouders zijn hiervan inmiddels telefonisch in kennis gesteld.
Kleuters Boswijk.
Chauffeurs voor de bieb:
- Groep 1/2a heeft genoeg auto’s. De chauffeurs krijgen nog bericht over de tijden.
- Groep 1/2b heeft nog niet genoeg auto’s. Juf Petra heeft nog 3 auto’s nodig! Het gaat om het rijden en
het begeleiden van een groepje kleuters.
Verloren locatie Boswijk.
Maik Sleijster uit groep 4 locatie Boswijk is zijn gymbroek (zwart) en zijn ‘CARS’ handdoek kwijt.
Wie dit heeft gevonden, graag teruggeven aan Maik. Hij zou erg blij zijn!
Lisanne Coops uit groep 7 locatie Boswijk is haar jas vorige week kwijt geraakt op school. De jas is zwart en
heeft grijze mouwen. De achterkant is bedrukt met 'Dash est. 1931'. Op de voorkant staat een 'D'.
Wie de jas heeft gevonden, graag teruggeven aan Lisanne!
Schoolfiets gevraagd locatie Vosholen.
Voor de locatie Vosholen zijn we op zoek naar een ‘schoolfiets’! Het zou handig zijn wanneer er een fiets op de
locatie Vosholen staat, die gezamenlijk door leerkrachten gebruikt kan worden wanneer ze bv. naar gymles,
theaterbezoek of een andere locatie moeten fietsen… De vraag is: heeft iemand een redelijk goeie fiets staan
waar niemand meer op fietst? Wij zouden er heel blij mee zijn!

Kielzog kunstencentrum.
Gaas Wadoen! OPEN HUIS.
Op zaterdag 5 en zondag 6 september ben je van harte welkom tijdens het open huis bij KIELZOG
kunstencentrum. Zo kun kennismaken met onze activiteiten. Iedereen kan bij ons zelf muziek, theater of
beeldende kunst maken. Er zijn o.a.: workshops, presentaties, acts, concerten, proeflessen, informatie,
inschrijven, eten en drinken, demonstraties, exposities.Er kan veel en er mag een hoop! Zaterdag 5 september
staat het Open Huis aan de Kerkstraat 38a in Hoogezand van 13.00 uur – 16.00 uur, geheel in het teken van
de muziek. Er is o.a. een bijzonder optreden van: DJ MALBETRIEB bij het Kielzog Kunstencentrum!

Is DJ muziek jouw ding? Hou je van lekkere muziek en dansen? Dan moet je zeker komen kijken en misschien
meedoen. Sterker nog, dit optreden met Malbetrieb, gaat de opmaat worden voor een dj-cursus die het Kielzog
dit seizoen wil gaan starten. Ben je meer geïnteresseerd in theater, dans of beeldende kunst? Kom dan zondag
6 september tussen 13.00 uur – 16.00 uur, naar de Thorbeckelaan 71a en dompel je onder in de wereld van
toneel, schilderen of streetdance. Tijdens het Open Huis is de brochure verkrijgbaar met daarin het complete
aanbod muziek, beeldend, dans en theater. Wat ga jij doen?

Soep maken op de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 9 september gaan we samen soep maken met groente uit eigen tuin! Eerst gaan we van alles leren
over groenten. Daarna gaan we met z’n allen soep koken. 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
Kennismakingsavond groep 8 locatie Vosholen.
Alle groepen organiseren een kennismakingsavond.
Op deze avond maken ouders kennis met de nieuwe juf en/of meester.
Voor groep 8 locatie Vosholen is deze avond op dinsdag 8 september.
Tijdens deze kennismakingsavond zullen we o.a. het volgende bespreken;
* overgang naar het voortgezet onderwijs;
* de musical
* groepsprocessen
De ouders zijn via Safe School uitgenodigd. De avond begint om 19.00 uur.
Graag even opgeven door middel van reactie via Safe School!!
Kennismakingsavond groep 4/5 locatie Boswijk.
Dinsdagavond 8 september om 19.30 uur is de kennismakingsavond voor de ouders van de leerlingen van
groep 4/5 locatie Boswijk. We zullen jullie o.a. informatie geven over hoe we werken in een combinatiegroep
en de gang van zaken.
Kennismakingsavond groep 5 locatie Vosholen.
Dinsdagavond 15 september 18.30 uur – 19.15 uur is de kennismakingsavond voor de ouders van de
leerlingen van groep 5 locatie Vosholen.

De Theo Thijssenschool doet mee aan de Jantje Beton Loterij beide locaties.
Onze school doet dit jaar weer mee aan de Jantje Beton Loterij. Van 9 t/m 23 september 2015 verkopen de
leerlingen uit groep 4 t/m 8 loten voor de Jantje Beton Loterij. De helft van de opbrengst mogen wij als school
zelf besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve buitenactiviteiten. Jantje Beton kan
met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.
Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om de verkoop via machtiging te doen.
Het grote voordeel hiervan is dat de kinderen niet met geld over straat hoeven!
Een lot kost € 3,-. Lotenkopers geven een eenmalige machtiging af door in het boekje hun naam en
bankgegevens te noteren, voorzien van hun handtekening en het gewenste aantal aan te kopen loten. De
lotenkoper ontvangt zijn lotnummers op zijn bankafschrift!

