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Intocht Sinterklaas op de Theo Thijssenschool beide locaties.

De NEPSINTERKLAAS op locatie Boswijk

Sinterklaas opent ‘Bibliotheek op School’ locatie Vosholen.

Vandaag was het dan eindelijk zover dat Sinterklaas een bezoek bracht aan de Theo Thijssenschool!
Het was op locatie Boswijk wel héél spannend, want er was nota bene een NEPSINTERKLAAS!!!
De hoofdpiet had een brief gekregen waarin stond dat Sinterklaas niet op school hoefde te komen dit
jaar…meester Hulzebos wou zélf Sinterklaas zijn en hij zélf wou worden toegezongen door de kinderen!
Gelukkig werd meester Hulzebos (de nepsint) door de politie afgevoerd en arriveerde de echte Sinterklaas met
zijn pieten! Toen werd het gelukkig tóch nog een hele gezellige ochtend!
Op de locatie Vosholen kwam Sinterklaas aan om de Bibliotheek Op School (BOS) te openen.
Naast de officiële opening gaf de Sint ook een kist vol met boeken, een mooie voorleesstoel en voor alle
kinderen een lenerspasje! Daarna kon het feest in school beginnen!
Uittocht Sinterklaas beide locaties.
Op 21 november is Sinterklaas weer aangekomen in Hoogezand-Sappemeer. De Sint was blij verrast om te zien
dat jullie in zulke grote getalen aanwezig waren om hem te verwelkomen.
Daarom heeft hij tijdens de intocht kenbaar gemaakt dat hij het leuk zou vinden als jullie hem dit jaar ook
allemaal komen uitzwaaien! Sinterklaas wil uiterlijk 5 december alle cadeaus bezorgd hebben zodat hij en zijn
pieten op ZONDAG 6 DECEMBER weer met de boot terug kunnen naar Spanje.
Tussen 16.00 uur en 17.00 uur zal Sinterklaas bij de parkeerplaats van de Welkoop (Van Spilbergenkade 2,
9601 GZ Hoogezand) nog even de tijd nemen om alle kinderen te begroeten. Tevens zal er een feestelijk
spektakel plaatsvinden. Vervolgens zullen Sinterklaas en zijn Pieten de boot opgaan en kan iedereen hem nog
uitzwaaien als zij weer richting Spanje vertrekken. Graag zien we jullie allen op zondag 6 december om
Sinterklaas ook een onvergetelijke uittocht te kunnen geven!

Feestelijke opening voedselbank-actie van de leerlingenraad live op RTV NOORD! Beide locaties.
De voedselbank-actie start maandag 7 december as. om 10.00 uur met een feestelijke opening op de locatie
Vosholen! Ook is de lokale pers hierbij aanwezig en het is live te volgen op RTV NOORD! De opening wordt
verricht door de leerlingenraad, de voorzitter van de bewonersorganisatie ‘De Vossenstreek’, de assistent
bedrijfsleider van de Jumbo en wethouder Peter Verschuren!
De actie eindigt op woensdag 16 december. Op donderdag 17 december zijn we uitgenodigd bij de studio van
RTV NOORD om de ingebrachte levensartikelen te brengen. De artikelen gaan vervolgens naar de
voedselbanken in de provincie Groningen!
Dus niet vergeten om langs te komen of uw kind(eren) levensmiddelen mee naar school te geven, zodat we
zoveel mogelijk inzamelen voor de voedselbanken in onze provincie!!!
Op beide locaties staan 4 winkelwagentjes van de Jumbo waar men boodschappen in kan leggen.

Muziekinstrumenten maken bij de kinderboerderij, beide locaties.
Op woensdag 9 december gaan we muziekinstrumenten maken bij de kinderboerderij! Van allerhande
materialen je eigen unieke muziekinstrument maken en dan samen een lied spelen!
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
Zwemspelmorgen groep 8 beide locaties.
Donderdag 10 december hebben de leerlingen van groep 8 een zwemspelmorgen.
De leerlingen van beide locaties vertrekken om 8.30 uur op de fiets naar het zwembad.
Tegen 11.00 uur zijn ze weer op school en ze zijn vrij op de gewone tijd.

Kerstdiner locatie Vosholen.
Woensdag 16 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. De kinderen van groep 3V t/m 8V moeten
een bord, bestek en beker meenemen van huis (de kleuters niet). Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot
18.45 uur. De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk
met de kinderen. Vanaf 18.30 uur kunnen ouders een glaasje glühwein drinken op het plein. Gezien het tijdstip
lijkt het ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.
Kerstdiner locatie Boswijk.
Woensdag 16 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten
een bord, bestek en beker meenemen van huis (de kleuters niet). Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot
18.45 uur. De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk
met de kinderen. Ouders kunnen vanaf 18.30 uur een glaasje glühwein drinken op het kleine plein bij de
kleuters. De kinderen gaan om 17.30 uur de school in via de ingang die het dichtst bij hun lokaal is. Gezien het
tijdstip lijkt het ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.

Schoolbattle Hindernisbaan 2016 beide locaties.
Door het grote succes van vorig jaar, starten de medewerkers van de Vakgroep Lichamelijke Opvoeding en
Sportcentrum De Kalkwijck in januari 2016 weer met de Schoolbattle Hindernisbaan! Kinderen die in het bezit
zijn van het zwemdiploma A, kunnen hieraan meedoen.
De leerlingen van beide locaties van de Theo Thijssenschool zijn op woensdag 6 januari aan de beurt en
kunnen op vertoon van een boterhamzakje vanaf 13.00 uur voor € 1,00 naar binnen! De wedstrijd begint om
15.00 uur. De finaledag is op woensdag 1 juni 2016. Kijk voor meer informatie op: www.dekalkwijck.nl.
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. De hoogte van
het bedrag wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.
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.

