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Zomervakantie beide locaties.
Volgende week vrijdag 15 juli begint de zomervakantie. Alle leerlingen zijn die dag om 11.45 uur vrij!
Meester Bé gaat onze school verlaten locatie Boswijk.
Dag kinderen, ouders en collega's van de Theo Thijssenschool.
Na twee jaar Vosholen en vijf jaar Boswijk ga ik de school verlaten. Ik heb nu duidelijkheid gekregen, wat ik
volgend schooljaar ga doen. Ik ga voor een jaar aan de slag op De Schakel. Zij hebben een arrangement
passend onderwijs aangevraagd. Dit past beter o.a. bij mijn uren op vier ochtenden. Ik wens iedereen een
mooie, zonnige zomervakantie! Hoe, waar en wanneer? We zien en spreken elkaar weer.
Gegroet, Bé Stokebrook
Afscheid juf Diana locatie Boswijk.
Volgende week neem ik ook afscheid van de Theo Thijssenschool. Het bestuur heeft besloten mij terug te
plaatsen op obs ’t Heidemeer. Ik heb het afgelopen schooljaar, ondanks mijn hernia, met veel plezier op deze
school gewerkt en wil via deze weg iedereen bedanken voor de leuke tijd. Ik zal met name de leerlingen van
groep 4/5 dan ook zeker gaan missen. Tot ziens!
Groet, juf Diana Kaman-Menzinga.

Kleuters Boswijk.
Kleuterfeest:
Afgelopen woensdag hadden we nog een feestje met Ridders en Prinsessen. Het was gelukkig droog weer en
het was heel gezellig! Alle moeders die geholpen hebben; BEDANKT! Speciaal de schminkmoeders Daniëlle en
Hilda nog een compliment voor hun prachtige Ridder- en Prinsessenkoppies!
Aan het eind van het ridder- en prinsessenfeest kregen we lekkere patatjes van Jan Bo Jin! Erg lief van hem.

Zomerlezen groep 3 beide locaties.
Ouders groepen 3:
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen in de zomervakantie 1 à 2 AVI- niveaus terugvallen. Dit
wordt zomerverval of zomerdip genoemd. Omdat wij, als leerkrachten, het lezen zeer belangrijk vinden, willen
we u wijzen op de volgende site: www.zwijsenouders.nl/zomerlezen

HIERONDER ZIET U EEN AANTAL OPROEPEN VOOR HULPOUDERS, WE KUNNEN ER NIET ZONDER!!!
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we op zoek naar een nieuwe fluor spoelmoeder of vader.
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!
Oproep voor het overblijven locatie Vosholen.
Voor het overblijven op de locatie Vosholen zijn wij dringend op zoek naar een lieve moeder, vader, opa of oma
die ons dinsdags wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten.
We zijn tevens op zoek naar invalkrachten vooral voor de dinsdag en donderdag.
Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) , overblijfcoördinator Vosholen of
via de leerkracht.
Nieuwe ouders gezocht voor het Luizen Opsporings Team locatie Boswijk.
Voor locatie Boswijk zijn we met spoed op zoek naar 2 á 3 ouders die het LOT willen komen versterken!
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten?
Dan kunt U zich opgeven door een mailtje te sturen naar: mariel.zwaagman@gmail.com. We checken in ieder
geval de eerste of tweede donderdag na de vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje
bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve.

