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Schooljaar 2017-2018.
Afgelopen maandag zijn de kinderen weer begonnen aan een nieuw schooljaar. De kinderen kwamen met veel
plezier de school binnen. We wensen alle kinderen een goed en plezierig schooljaar toe!
Tijdelijke directeur beide locaties.
Na het vertrek van meester/directeur Jan Hulzebos, is de vacature van directeur nog niet ingevuld. Er is nu een
tijdelijke directeur op interim basis aangesteld. Haar naam is Henriëtte Bakker. Ze is 2 ½ à 3 ½ dag aanwezig op
school. Rob Jager zal als locatiedirecteur aanblijven tot de vacature is ingevuld.
Overblijven locatie Boswijk.
Op de locatie Boswijk is het overblijven, tussen de middag, iets gewijzigd. Juf Jannie Weersing en Julia Adema zijn
de overblijfkrachten. Omdat er op de vrijdag weinig tot geen kinderen overblijven, is het niet rendabel om op deze
dag overblijf aan te bieden. Dus op de vrijdag is er geen overblijf mogelijk. Op de maan-, dins- en donderdag is daar
wel gelegenheid voor. De kosten voor het overblijven zijn hetzelfde gebleven: €2,00 per keer of een strippenkaart
van €15,00, voor 10 x overblijven. Contactpersonen blijven juf Jannie (06-51204565) en juf Petra (0598-396842).
Parkeren locatie Boswijk.
Wanneer u uw kind(eren) naar school brengt of haalt, graag uw auto parkeren in de daarvoor bestemde
parkeervakken.
Kleuters locatie vosholen.
Vanaf nu gaan de kleuters om 11.45 uur en om 15.30 uur via het peuterplein uit school. De ouders van de kleuters
kunnen nu op het peuterplein wachten. De groepen 3 t/m 8 gaan gewoon via het grote plein uit school.
Verbouwing locatie Vosholen.
Tijdens de zomervakantie is het dak en de plafondplaten van de Theo Thijssenschool op locatie Vosholen
vernieuwd. Ook is er nieuwe vloerbedekking gelegd. Alles ziet er nu weer fris en schoon uit, helemaal klaar voor
een nieuwe start. Op het speellokaal en het lokaal van groep 3Va, wordt nog nieuw dakleer gelegd.
LOT locatie Vosholen.
Aanstaande vrijdag worden alle haardossen van de kinderen van locatie vosholen weer gecontroleerd.
Let op: Vrijdag dus géén gel en vlechtjes etc. in het haar!
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 respecteren elkaar” centraal. In de eerste week worden hier gesprekken over gehouden en oefeningen
gedaan. Ook zijn we weer bezig met het inroosteren van judolessen voor de groepen 1 t/m 8.
Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende weken komen de volgende Rots en Water regels nog aan bod:
 Wij werken en spelen samen;
 Wij doen elkaar geen pijn;
 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.

Vakantierooster schooljaar 2017-2018, beide locaties.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

23 t/m 27 oktober 2017
22 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 4 mei 2018
10 + 11 mei 2018
21 t/m 25 mei 2018
23 juli t/m 31 augustus 2018

De Essity 7 km van Martenshoek beide locaties.
Alle kinderen hebben deze week informatie ontvangen over de 7km van Martenshoek op zondag 24 september.
Kinderen van de groep 5 t/m 8 kunnen in teamverband lopen. De kosten bedragen €4,= per kind, zij moeten dan
vóór vrijdag 15 september (i.v.m. inschrijven jeugdloop) het strookje + €4,= contant aan hun leerkracht geven.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er een ouder-kind-loop, aanmelding hiervoor wordt gedaan door de ouders
via de website: www.de7km.nl
Heeft uw kind een smartphone? Ouders wees alert! Beide locaties.
Een ouder heeft ontdekt dat leerlingen van groep 8 een pedofiel hadden geaccepteerd in hun whatsapp-groep.
Tips: controle op smartphonegebruik kind
 Praat erover met je kind, ga erover in gesprek. Vraag ze bijvoorbeeld: “wat doe je met je smartphone, met
wie praat je?"
 Maak afspraken: “Spreek bijvoorbeeld af dat de telefoon ’s avonds uit gaat. Een ongestoorde nachtrust is
belangrijk voor een kind. Of spreek af dat ze tijdens het maken van hun huiswerk alleen appen met andere
kinderen om te overleggen. Hou dan in de gaten of dat werkt of juist afleidt."
 Houd verder in de gaten wanneer je kind zijn telefoon gebruikt en waarvoor: "Hoe vaak, en of ze appen of
een spelletje doen. Dan krijg je ook al een indruk."
 Gaat het fout en blijkt bijvoorbeeld dat je kind een duur abonnement heeft afgesloten voor een app of met
een verkeerde heeft gesproken: "Een kind voelt zich al snel schuldig, blijf dan aan de kant van je kind staan.
Het is belangrijk dat ouders begrip opbrengen voor hun kind en niet zeggen 'zie je nou wel', maar 'het kan
iedereen overkomen'."
 Wordt een kind gepest of lastig gevallen via zijn telefoon: Ouders kunnen dit aangeven op meldknop.nl.
"Ook kunnen ze overleggen met ouders van andere kinderen, leraren, of op een sportclub met de coach.
Als ouder sta je niet alleen."
Wees ook alert op onderstaande informatie.
Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar misschien gebruikt je kind het al maanden.
De populaire app “Kik”. Misschien heb je nog nooit van deze app gehoord, maar hij is razend populair onder
tieners (momenteel wordt het door 275 miljoen mensen wereldwijd gebruikt. Op het eerste gezicht lijkt Kik
niet veel te verschillen van Whatsapp) je kunt er berichten mee sturen en ontvangen vanaf je telefoon, prima toch?
Maar dit is het cruciale verschil:
Voor Kik is geen telefoonnummer nodig. Je kunt je aanmelden met een compleet anonieme gebruikersnaam,
zonder enige persoonlijke informatie op te geven. Dit betekent ook dat je berichten kunt sturen (en ontvangen!) van
wildvreemden. De anonimiteit van Kik zorgt ervoor dat de app niet alleen populair is onder kinderen en tieners,
maar ook onder pedofielen en andere figuren die het op jonge meisjes en jongens hebben voorzien. De politie in de
Verenigde Staten sloeg twee maanden geleden alarm omdat Kik in steeds meer misbruikzaken een rol bleek te
spelen.
Studiefonds 2017/2018, leerlingen groep 8 beide locaties.
Bijdrage reis- en studiekosten voor inwoners van de provincie Groningen
Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding van uw kind niet betalen? Dan
kan het Studiefonds misschien helpen. Voor het schooljaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen. Deze wordt
na de zomervakantie van 2017 in behandeling genomen. Let op: leerlingen die in de gemeenten Groningen of Leek
wonen komen niet in aanmerking bij het Studiefonds. Bent u geïnteresseerd? Op school zijn informatiefolders en
aanvraagformulieren aanwezig.
Gym nieuw schooljaar groep 3 en 4 locatie Vosholen.
Vanaf volgende week 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’.
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.

