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Gelukkig Nieuwjaar beide locaties!
De kerstvakantie is alweer voorbij en het nieuwe jaar is begonnen, nu maar kijken wat het ons zal brengen!
Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers veel geluk en gezondheid toe in 2016 en hopen op een
goede en prettige samenwerking.

IJSVRIJ beide locaties!
Het nieuwe jaar begon al goed…de kinderen waren van dinsdag t/m donderdag vrij i.v.m. de extreme
weersomstandigheden zoals o.a. gladheid door ijzel en sneeuw. Dit besluit is genomen door het schoolbestuur
voor alle openbare basisscholen van Hoogezand-Sappemeer. Gelukkig is het nu weer dooi en zijn we (bijna)
allemaal weer gezond en veilig op school vandaag!

Op de fiets naar school locatie Boswijk.
De fietsenstalling op de locatie Boswijk is op dit moment overvol, met als gevolg dat zich een rommelig geheel
vormt. De fietsen staan schots en scheef en hangen maar wat tegen elkaar aan. In het verleden hebben we een
aantal afspraken gemaakt over op de fiets naar school gaan. (zie ook de schoolgids hoofdstuk 2.6.8). de
leerlingen mogen alleen op de fiets komen als er een activiteit in schoolverband aan gekoppeld is (bv.
Zwemspelmorgen, bezoek NME o.i.d.)
Met ingang van dit NIEUWE JAAR zullen we ons beter aan de afspraken moeten houden!
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! De leerlingen (in bezit van
diploma A) van beide locaties van de Theo Thijssenschool waren op woensdag 6 januari aan de beurt.
De finaledag is op woensdag 1 juni 2016. Kijk voor meer informatie op: www.dekalkwijck.nl.
Lot locatie Vosholen.
Vandaag zijn alle haardossen van de kinderen van de locatie Vosholen weer gecontroleerd. Helaas zijn er,
verspreid over de school, weer enkele luizen en neten gevonden.
Verzoek aan de ouders/verzorgers: Controleer je kind(eren) wekelijks op hoofdluis, zodat je er op tijd bij bent!
Door goed te controleren, kun je een besmetting voorkomen en verdere verspreiding tegen gaan.
Leerlingen groep 2 locatie Vosholen.
Alle oudste kinderen van groep 2 van de locatie Vosholen krijgen op dinsdag 12 januari en
woensdag 13 januari as., een onderzoek door een kinderarts van de GGD.
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.

