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Winnaars 7 km Martenshoek beide locaties.
Onze excuses dat wij de geweldige prestaties van onze leerlingen vorige week vergeten zijn te vermelden in de
weekbrief…De 7 km was een groot succes voor de Theo Thijssenschool! Ouder- en kindloop 1e Julia Stäbler en
haar vader. Bij de jeugdloop werd Sven Kesimaat uit groep 8 locatie Vosholen 1e, met een grote voorsprong en
de snelste tijd ooit! Ook als 1e Joyce Hamminga uit groep 8 locatie Boswijk en als groep Sven en Jort Kesimaat,
OwenTilman en Florian Charles ook 1e!
Geweldig dat er zoveel kinderen hebben meegedaan van de Theo Thijssenschool!
Einde locatie Boswijk.
Afgelopen maandag heeft de raad met overgrote meerderheid het huisvestingsvoorstel aangenomen. Dit houdt
in dat de locatie Boswijk op termijn dichtgaat en dat alle kinderen naar de het nieuwe Kindcentrum in de
Vosholen kunnen. Deze zal worden uitgebreid met 4 lokalen. Wanneer de kinderen over kunnen, hangt af van
wanneer de nieuwe school klaar is. U zult regelmatig op de hoogte worden gehouden.
Collecte dierendag beide locaties.
Afgelopen week is de collectebus van de dierenbescherming door alle klassen gegaan, namens de
dierenbescherming heel erg bedankt voor jullie bijdrage! Binnenkort informeren we jullie over de opbrengst..
Lot locatie Boswijk.
Tijdens het controleren van de haardossen van de kinderen op locatie Boswijk, zijn er bij enkele kinderen luizen
geconstateerd. De ouders zijn hier inmiddels telefonisch van op de hoogte gesteld.
Verloren/gevonden? Locatie Boswijk.
Maik Sleijster uit groep 5 locatie Boswijk is zijn zomerjas kwijt. De jas is licht-knalgroen. Waarschijnlijk is hij hem
kwijtgeraakt tijdens de Olympiade. Wie heeft hem gevonden? Graag bij Maik terugbrengen.

Opening Kinderboekenweek beide locaties.
Woensdag 5 oktober is de KINDERBOEKENWEEK met als thema: "Voor altijd jong" van start gegaan! Opa's
en oma’s staan hierbij centraal. Leerkrachten waren verkleed als opa’s en oma’s en stonde te dansen op het
schoolplein. Ook waren er veel kinderen verkleed als opa of omaatje. Het was een vrolijke, muzikale opening!

Theatervoorstelling ‘De Griezelbus’ groep 5 en 6 locatie Vosholen.
Hieronder twee verslagen van leerlingen van groep 5 en 6 locatie Vosholen.
Wij groep 6v (en groep 5v) zijn naar de theatervoorstelling ‘De Griezelbus’ geweest. Er werden 8 verhalen
nagespeeld, die schrijver Onnoval vertelt uit zijn boek. Tussen de verhalen, en in de verhalen, gingen ze dansen
en zingen. De verhalen heten trouwens: De strop, De babyfoon, Kattengras, De taart, Het schilderij, De
bouwdoos en Het verhaal van de schrijver. Het engst vonden we het verhaal over Loena met haar boze
dichtgenaaide oog en het verhaal over tante Dora met de taart met echte vingers! Het was een mooie en enge
voorstelling! (door: Marieke en Nolan groep 6v).
Theater
Klas 5 en 6 zijn naar het theater geweest van de griezelbus , in het kielzog. Naar een samenvatting van het
boek: griezelbus 1. Ze hebben daar naar een griezelig toneelstuk gekeken het duurde bijna 1 uur.
Er waren 5 toneelstukjes over kattengras, een heks met een dichtgenaaid oog, een pratende stoel, iemand
kreeg een bouwpakket met een skelet die s`nachs tot leven kwam en een vader die had een schilderij gekocht
met een vloek. Sommige kinderen vonden het een beetje eng maar sommige vonden het wel oke.
(door: Marlou en Elise groep 5v)

Rots en water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. De laatste week
breekt aan en in deze week staan de 5 regels centraal:
 Wij respecteren elkaar
 Wij werken en spelen samen;
 Wij doen elkaar geen pijn;
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
Vorige week hebben we hier gesprekken over gehouden en oefeningen gedaan. Daarnaast hebben alle groepen
1 keer in de week judo lessen gekregen. Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect
hebben. 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 Rots & Water weken beide locaties.
Volgende week woensdag 12 oktober zijn de laatste judolessen voor de groepen 3 t/m 8.
Via digiDuif krijgt u volgende week een uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren) om naar de laatste Judoles van uw 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.

Jeugdcasemanager en jeugdverpleegkundige beide locaties.
Dit schooljaar zijn jeugdcasemanager Henny Drenth (werkzaam vanuit Kwartier Zorg&Welzijn Sociaal Team
Oost) en jeugdverpleegkundige Jeanette Pilon (werkzaam vanuit GGD) aan onze school verbonden.
U kunt bij hen terecht voor o.a.:
 groei/ontwikkeling
 situatie thuis of op school;
 opvoeding;
 Het omgaan met elkaar (klas, anderen, e.d.);
 opkomen voor jezelf;
 last van spanningen, niet lekker in je vel zitten;
 seksualiteit;
 andere diverse thema’s (scheiden, overlijden, e.d.)
Bij onze jeugdcasemanager Henny Drenth kunt u ook terecht voor vragen die niets te maken hebben met
kinderen zoals bijvoorbeeld vragen over (vrijwilligers)werk en inkomen, vergoedingen o.i.d.
Natuurlijk is elk gesprek met hen geheel vertrouwelijk!
Er is een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies terecht kunt bij Henny Drenth.
Afgelopen woensdag (5 oktober) was zij aanwezig op locatie Boswijk en volgende week woensdag 12 oktober
van 8.30 uur – 10.00 uur is zij aanwezig op locatie Vosholen.
Ook kunt haar bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089
Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl
Alles over de paddenstoel bij de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 12 oktober houden we een leerzame middag in het bos rondom de paddenstoel.
Hoe ontstaan paddenstoelen? Waarom zie je in de zomer bijna geen paddenstoelen? En we doen een
speurtocht naar paddenstoelen! Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om
14.00 uur. Locatie:NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook
pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Brandweerlessen voor groep 7 locatie Vosholen.
Donderdagmiddag, 13 oktober, krijgen de leerlingen van groep 7 locatie Vosholen evenals de leerlingen van de
locatie Boswijk deze week hebben gehad,, een les over de Brandweer van dhr. Doede-Jan Lahpor. Vorig jaar
heeft hij deze lessen ook gegeven en de leerlingen vonden het geweldig!

Herfstvakantie beide locaties.
Van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober hebben de kinderen herfstvakantie! Wij wensen iedereen veel
plezier en hopen op mooi weer…Op maandag 24 oktober wordt iedereen weer op school verwacht.

De Hoge Hoed 2016 beide locaties.
Voor alle basisschoolleerlingen van Hoogezand-Sappemeer wordt ook dit jaar weer het grote kinderfeest de
Hoge Hoed gehouden. Dit evenement vindt plaats in de herfstvakantie op maandag 17 en dinsdag 18 oktober
2016 in de CSG de Rehoboth aan de Erasmusweg te Hoogezand. Het programma is van 13.30 tot 16.30. De
deuren gaan open om 13.00 uur en de entree is gratis. Aanmelden of een kaartje halen is vereist!
Bij Pizzeria/Grillroom Erasmus, de Bruna in de Hooge Meeren en christelijke boekwinkel de Schuilplaats liggen
vanaf 3 t/m 14 oktober gratis kaartjes klaar voor de maandag en de dinsdag. Aanmelden kan ook via een mail
aan de hogehoed@rocketmail.com. Vermeld daarin de naam van uw kind, de leeftijd en de dag(en) dat hij/zij
komt. Toegang is alleen mogelijk na aanmelding of met een kaartje. Mogelijk zijn er aan de deur nog kaartjes
beschikbaar, maar helaas geldt vol = vol. Zo kunnen we het veilig en gezellig houden. Het thema van dit jaar is:
De wereld op z’n kop! Het programma zit vol met optredens, liedjes en toneel. De kinderen kunnen kiezen uit
verschillende creatieve of sportieve workshops of voor het onderdeel huttenbouwen.

Problemen inloggen digiDuif beide locaties.
Helaas doen zich bij een aantal ouders problemen voor bij het activeren van hun inlogcodes…
Wanneer u ook problemen ondervindt bij het inloggen, meldt u dit aan:
Gea Groeneveld via het volgende emailadres: g.groeneveld@theothijssenschool-sappemeer.nl.
We hopen de problemen z.s.m. op te kunnen lossen, zodat we iedereen binnenkort via digiDuif kunnen bereiken!

