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MR vergadering beide locaties.
N.a.v. de geschreven brieven aan de wethouder willen wij als MR een korte samenvatting geven van de gestelde
vragen.
 brandveiligheid
 vloeroppervlak per leerling
 bouwkundige staat van locatie Vosholen
 Arbo-eisen
De wethouder heeft bovenstaande punten uitgezet bij de afdeling gebouwenbeheer en komt daar binnenkort op
terug. Maandagavond jl. waren er ouders aanwezig bij de MR-vergadering om de brieven toe te lichten en te
overleggen met de MR over het vervolg. De MR wil allereerst de ouders complimenteren met de keurige brieven. Dit
getuigt van betrokkenheid. Voor de toekomst hebben we afgesproken dat de MR betrokken wordt bij acties van
ouders richting de wethouder en het schoolbestuur. De MR is het formele overlegorgaan om dit soort zaken aan te
kaarten bij wethouder en schoolbestuur. Zo voorkomen we wildgroei aan acties. We moeten als 1 school naar
buiten treden, want uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen.
De betrokkenheid vinden we zeer belangrijk. Zijn er zaken die besproken moeten worden, aarzel dan niet om de
MR te mailen: mr@theothijssenschool-sappemeer.nl en/of aanwezig te zijn bij een MR vergadering.

Verslag leerlingen schoolkamp groep 7 locatie Boswijk.
Schoolkamp groep 7(door: Ilse, Naima en Leona).
Wij waren maandag 3 juli tot woensdag 5 juli voor de 1e keer met onze klas op schoolkamp! Iedereen was natuurlijk
wel zenuwachtig maar uiteindelijk vond iedereen het een feest! We hebben hele leuke activiteiten gedaan. Dinsdag
was een hele leuke dag! We hebben een survivaltocht gedaan en gekanood. Dinsdagavond was bonte avond en
toen ging iedereen optreden. Moppen vertellen, dansen, voetballen je kan het zo gek niet verzinnen! Het was tot nu
toe het 1e en het leukste kamp!
Kamp 2017 Groep 7 (door: Serena en Jolien).
We waren aangekomen in Breeland en toen gingen we gelijk een activiteit doen: Canadees trekken. Het was heel
grappig om te doen en vooral leuk. Niet alleen Canadees trekken was leuk, alles was leuk en vooral de nachten.
Lekker klieren met elkaar en de volgende ochtend weer vroeg op. En de bonte avond was een beetje kort maar heel
gezellig en leuk. Er was veel snoep, alleen het was te kort we hadden nog langer willen blijven en de laatste dag
werden we wakker gemaakt door juf, meester en de ouders met pannen en deksels. Het kanoën was ook leuk maar
daarna waren we kapot. En het schoolreisje was heel leuk.
Schoolkamp groep 7 locatie Vosholen.
Gisteren zijn de leerlingen van groep 7 locatie Vosholen naar de Baldwinhoeve vertrokken, ze komen vrijdag weer
terug. We wensen ze veel plezier en wat hebben ze een geluk met het mooie weer!

Schoolreis kleuters beide locaties.
Het is bijna zover! De kleuters van beide locaties gaan op maandag 10 juli op schoolreis naar Het Sprookjeshof in
Zuidlaren.
Om de kosten te drukken willen we graag met auto’s en doen we een beroep op ouders die ons willen halen en
brengen. Nadere info volgt.
Schoolkamp groep 8 beide locaties.
Ook voor de leerlingen van groep 8 is het bijna zover, maandag 10 juli vertrekken ze naar Schiermonnikoog!
We wensen ze veel plezier toe volgende week, zodat ze een mooie herinnering hebben ter afsluiting van hun
laatste schooljaar op de Theo Thijssenschool.
Schoolreis groep 5 en 6 beide locaties.
Dinsdag 11 juli gaan ook de leerlingen van groep 5 en 6 op schoolreis. Zij gaan naar het Kameleondorp in
Terherne. Wij wensen ook deze leerlingen heel veel plezier en mooi weer toe!
Opbrengst kaartenactie beide locaties.
De opbrengst van de kaartenactie van de leerlingenraad bedraagt maar liefst: €2.800,00! Van dit geweldige bedrag
gaat meester Niels, in overleg met de leerlingenraad, een mooi schoolsporttenue aanschaffen.
Gym volgend schooljaar groep 3 en 4 locatie Vosholen.
Volgend schooljaar is er voor de groepen 3 en 4 gymnastiek in een echt gymlokaal. De gymlessen worden verzorgd
in een gymzaal naast de Europahal, in de vorm van een ‘blokuur’.
Formatie beide locaties.
Het aantal groepen voor het komende schooljaar is bekend. Er worden 15 groepen gevormd; 10 op de locatie
Vosholen en 5 op de locatie Boswijk. Wij informeren u in de weekbrief van volgende week of via digiDuif over de
groepsindeling en de leerkrachten zodra dit bekend is. Op dit moment zijn we nog in gesprek met het
schoolbestuur.
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we voor volgend schooljaar (voor de groepen 4, 6,7 en 8) op zoek naar nieuwe fluor
spoelmoeders en/of vaders. Iedere woensdagochtend wordt er fluor gespoeld van 8.30 uur – 9.30 uur. Lijkt het u
leuk om op de woensdagochtend even een uurtje mee te helpen? Geef u dan op bij de directie, of kom op
woensdag even kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!
Ninja Warrior training beide locaties.
Voor de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 is er elke donderdag (tot de zomervakantie)
van 15.45 uur tot 16.45 uur Ninja Warrior training (bekend van tv) in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool Boswijk
(Boslaan 2). Opgeven is niet nodig. Als je er niet om 15.45 uur kan zijn maar wel mee wilt doen kun je ook iets later
aansluiten. Meer informatie? Mail naar m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
Bericht van de overblijfouders beide locaties.
Leerlingen die overblijven en tegen de zon beschermd willen worden, moeten zelf voor crème zorgen.

Volgt u ons al op Facecbook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft 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@theothijssenschoolsappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina via
www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

