Weekbericht

jaargang: 26

nr.: 9 week: 09-11-2017 t/m 16-11-2017

http://www.theothijssenschool-sappemeer.nl
MR beide locaties.
Vorige week donderdag heeft het gesprek tussen de MR en de wethouder plaatsgevonden. Wat betreft de bouw,
is de planning dat de bouwwerkzaamheden in 2018 hervat worden.
De vergaderdata van de MR zijn ook bekend, nl.: 27/11/2017, 15/1/2018, 5/3/2018, 23/4/2018 en 11/6/2018.
De vergaderingen van de MR hebben een openbaar karakter.
Daarnaast heeft er in oktober een Risico Inventarisatie plaatsgevonden op de locatie Vosholen. Over de uitkomst
zullen we u berichten.
Hulpouders, 3Va/3Vb, bedankt!
Afgelopen dinsdagmiddag hebben 5 moeders en 1 oma voor ons de lampions in elkaar gezet. Wat zijn ze prachtig
geworden! U kunt de lampions donderdagmiddag komen bewonderen van 15.30 uur tot 16.30 uur. Ook hebben zij
nog wat ander werk voor ons verricht. Dank jullie wel daarvoor!!
Afsluiting Kinder-Boekenweek Locatie Vosholen.
Vandaag is de afsluiting op locatie Vosholen. Er is aan het eind van de middag, een GRIEZELlampionnententoonstelling! Alle ouders/verzorgers zijn van 15.30 uur – 16.30 uur van harte welkom op school om
mee te griezelen!

Lampionnetje lopen in De Burcht locatie Boswijk.
De kleuters en groep 3/4 van locatie Boswijk gaan morgen om 10.00 uur naar De Burcht om hun lampionnetje te
showen. Ze gaan met de bus.
Sint Maarten traktatie beide locaties.
Morgen krijgen alle kinderen een Sint Maarten traktatie, aangeboden door de OR. Geniet ervan!

Het Nationaal Schoolontbijt beide locaties.
Morgen doet onze school op beide locaties mee met het Nationaal Schoolontbijt en gaan de kinderen ontbijten op
school! De kinderen moeten zelf een bord, beker, bestek en kommetje meenemen voor het ontbijt.
Graag meenemen in een plastic tas. De kinderen mogen, wanneer ze dat leuk vinden, in pyjama op school komen.
Omgekeerd gesprek/voortgangsgesprek groep 3 t/m 8 beide locaties.
Volgende week vindt het omgekeerd gesprek/voortgangsgesprek plaats. U heeft zich deze week kunnen inplannen
voor het gesprek. Het is de bedoeling dat u thuis het formulier van het omgekeerd gesprek invult en meeneemt naar
het gesprek. Naast de voortgang, wordt ook het formulier samen met u doorgenomen.
In de groepen 8 wordt over voortgang en voorlopig advies VO gesproken.
Schoolfruit beide locaties.
Vanaf volgende week t/m april 2018 krijgen alle kinderen drie dagen in de week fruit en groenten op school
aangeboden in het kader van: DE GEZONDE SCHOOL! Dit betekent dat de ouders op deze dagen de kinderen
geen groenten en fruit hoeven mee te geven naar school. Afhankelijk van de levering, proberen we het schoolfruit
op de di-, wo- en donderdag aan te bieden. Via digiDuif laten we u weten wat de exacte fruitdagen worden.

Afsluiting Gezond Scoren beide locaties.
Op woensdag 22 november van 13.00 uur -15.00 uur wordt de afsluitende activiteit van Gezond Scoren voor groep
7 en 8 georganiseerd op ‘t Heidemeer aan de Arie Bosscherstraat. De deelnemers doen mee aan 3 onderdelen:
Freerunnen in het gymlokaal en een workshop van topkoks van de Vredekerk “healthy hapjes”. Na afloop gaan we
samen genieten van de lekkere en gezonde hapjes die gemaakt zijn en spelen we de Gezondheidsquiz. Er zijn
leuke FC Groningen prijzen te winnen! Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben een flyer meegekregen met een
opgavebriefje. Deze kunnen ze inleveren bij hun meester of juf. Opgeven via de mail kan ook, mail dan naar
m.nieuwenhuis@hvdsg.nl . Ook ouders zijn van harte uitgenodigd om mee te doen, mee te helpen of gewoon om te
kijken. Geef je dan wel even op! Hopelijk tot woensdag 22 november.
Foto Koch beide locaties.
Donderdag 23 november komt de schoolfotograaf. Deze keer worden er portretfoto’s, pasfoto’s en groepsfoto’s
gemaakt.

Ouders mogen kijken bij de laatste judolessen van Rots & Water weken beide locaties.
Deze week hebben alle leerlingen hun eerste judoles achter de rug. In de laatste week van 27 november tot
30 november bent u van harte welkom 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.
Staken 12 december? beide locaties.
Waarschijnlijk is dinsdag 12 december de school dicht i.v.m. de landelijke staking voor de vermindering van de
werkdruk en een beter salaris. We informeren u vroegtijdig als de staking definitief doorgaat.
LOT – oproep locatie Vosholen.
Wie heeft er zin om 1 keer in de 6 week de luizenmoeders te helpen om de haardossen van de kinderen te
controleren op kriebelbeestjes? U kunt zich aanmelden bij Nanon Schipper, e-mail: nanonschipper@hotmail.com
LOT controle locatie Vosholen.
Deze week vindt er nog een her controle plaats op de locatie Vosholen bij de kleuters, groep 3va en 6v.

Activiteiten eLAB Bibliotheek Hoogezand beide locaties.
Alles wat je kunt doen in de bibliotheek komt samen in het eLAB: van mediawijsheid via leesbevordering tot
informatievaardigheden. Kom experimenteren, het geeft niks als er iets fout gaat: daar leer je van. Zo gaat dat
immers in een laboratorium. Ruimte om te experimenteren. In het eLAB hoeft niets, maar mag heel veel! Je beleeft,
ervaart en wordt uitgedaagd om vooral veel zelf te doen en uit te proberen. In het eLAB in de bibliotheek vind je de
nieuwste snufjes op het gebied van elektronica, software, 3D-printers, robots en nog veel meer. Voelen, uitproberen
en testen: zo ontdek je, stapje voor stapje, nieuwe technieken en de 21ste-eeuwse vaardigheden. Denk
bijvoorbeeld aan programmeren en samenwerken. Maar het eLAB draait niet alleen om leren. Ontdekken en
experimenteren met de nieuwste digitale uitvindingen is vooral erg leuk! Jullie zijn welkom bij de vele workshops:
van het programmeren van je eigen robot tot zelf iets printen met een 3D-printer. Kom je ook spelen?
Hieronder zie je een overzicht + data, van de workshops die in november worden gegeven..
 Botje Bij
Woensdag 15 november 14:30-15:30 uur
Maak kennis met Botje Bij. Deze programmeerbare robot doet wat jij wilt. Voor jonge kinderen.
Leeftijd: 4-8 jaar | Kosten € 3
 Dash & Dot: twee slimme robotjes
Woensdag 22 november 14.30 - 15.30 uur
Ontmoet Dash en Dot, slimme robots waarmee je leert programmeren op een leuke manier.
Leeftijd: 7-12 jaar | Kosten € 3
 LEGO Storystarter
Woensdag 29 november 14.30-15.30 uur
Je bedenkt een stripverhaal en bouwt deze na met LEGO. Met een speciale app op de tablet maak je er een echt
stripverhaal van.
Leeftijd: 7-12 jaar | Kosten € 3
Locatie: eLAB Bibliotheek Hoogezand, Gorecht-Oost 157.
Aanmelden vooraf via: elabhoogezand@biblionetgroningen.nl

Sinterklaas 5 december beide locaties.
De Sint is onderweg naar Nederland en hoopt 18 november veilig aan te komen. Ook de Theo Thijssenschool
wordt dit jaar wederom bezocht. Op 5 december werken we met een continue rooster.
 Locatie Vosholen van: 8.00 uur tot 13.30 uur (groep 5 t/m 8)
 Locatie Boswijk van: 8.30 uur tot 14.00 uur (groep 5 t/m 8).
De kinderen mogen donderdag 30 november hun schoen zetten. In sommige groepen maken de kinderen zelf een
schoen. Nu maar hopen dat er wat in zit.
Schoolreisgeld beide locaties / let op! Nieuw rekeningnummer!
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Evenals andere jaren kunnen de
kinderen op de locatie Boswijk sparen bij juf Gea (van de administratie) zij is aanwezig op donderdagochtend,
de kinderen mogen bij haar (in het kleine kantoortje) het schoolreisgeld inleveren. Op de locatie Vosholen kan
er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag mag ook in termijnen of in z’n geheel gestort worden op
IBAN nummer: NL21RABO0322748844 t.n.v.: St. Ouderraad Theo Thijssenschool o.v.v. schoolreisgeld +
naam + groep leerling. LET OP: het rekeningnummer van de Theo Thijssenschool is veranderd!!!
Buitenschools uurtje gym beide locaties.
Sinds oktober is het buitenschools uurtje weer van start gegaan! Elke donderdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45
uur kan er dan gesport worden in de gymzaal van de Theo Thijssenschool Boswijk (Boswijkslaan 2). Opgeven is
niet nodig en alle leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. In de planning staan onder andere Apenkooi, het James
Bond spel, pionnenroof, Ninja Warrior training en nog vele andere leuke sportieve activiteiten! Kom vooral langs en
doe lekker mee! Vragen? Neem contact op met Mark Nieuwenhuis: m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
De gezinsklas beide locaties.
De gezinsklas is een klas waar 8 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere belangrijke
volwassene een periode van 10 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in de klas op school. De
gezinsklas is geschikt voor kinderen die hun eigen leerproces en/of het leerproces van klasgenoten verstoren. Het
doel is dat het leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden
waar we aan kunnen werken zijn concentreren, omgaan met boosheid, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen of
samenwerken. In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft
een probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We
onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we oefeningen om deze vaardigheden te trainen (vaak in de
vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten dan een half uur met elkaar,
terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels een beloningssysteem
gescoord in de klas door de leerkracht. Vanuit het sociaal team is het mogelijk om in de provincie Groningen mee te
doen met de gezinsklas. Voor meer informatie: www.madelies.nl/de-gezinsklasMet daarin ook een aantal linken
naar fragmenten van de gezinsklas in de media.Ook kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met Marlies
Sparreboom of Joost Madern van Madelies via email of telefoon.www.madelies.nl/contact
Volgt u ons al op Facebook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft vorig schooljaar, 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@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina
via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

