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Jas verloren! Beide locaties.
Dani (leerling groep 4 Boswijk) is zijn jas verloren. Er staat Brooklynn op en de jas is donkerblauw met een wit
streepje op de boorden. Wanneer jij hem hebt gevonden, breng hem dan even terug, Dani zou erg blij zijn!
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.
Bezoek NME kleuters locatie Vosholen.
Vorige week dinsdag zijn de groepen 1/2vb en 1/2vc naar de kinderboerderij geweest en hebben het
‘Klein Mannetjespad’ gelopen. Klein mannetje nam de kinderen mee op een avontuurlijke tocht langs een aantal
dieren. Behalve dat de kinderen leerden op wat voor plekken de dieren wonen, werd er ook gekeken naar hoe
de dieren leven. Bijvoorbeeld wat ze eten en hoe ze zich voortplanten. Leuk om als vervolg op dit lesprogramma
thuis voor te lezen is het boek ‘Klein Mannetje heeft geen huis’ van Max Velthijs. Bij deze willen wij de ouders,
oma’s en opa’s hartelijk bedanken voor het rijden en het begeleiden!
Voorstelling Kielzog, groepen 3 en 4, beide locaties.
Dinsdagmiddag 14 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 3 en 4, beide locaties, naar een voorstelling in
het Kielzog. De voorstelling heet “Brammetje Baas”. Een theatervoorstelling vol korte avonturen met jongleren,
goochelen, acrobatiek, muziek, dans en gesprekken.
De kinderen moeten dinsdagmiddag om 13.00 uur in de klas zijn!!!
De kinderen zijn gewoon om 15.30 uur vrij.
Horen, zien ruiken, voelen en proeven bij de kinderboerderij beide locaties.
Op woensdag 15 juni, gaan we horen, zien, ruiken, voelen en proeven bij de kinderboerderij! Wat HOOR ik
daar? Ik ZIE spoken, wat RUIKT het hier vies, ik vind spruitjes niet lekker. Een leerzame middag over de
zintuigen. Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur.
Locatie: NMEgebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme.hs.nl

Musical ‘START’ groep 8 locatie Vosholen.
Donderdag 16 juni is de Musical ‘START’ van de leerlingen van groep 8 locatie Vosholen. De kinderen zijn
natuurlijk al druk bezig met de voorbereidingen! Dinsdag 14 juni is de generale repetitie. De kinderen van groep
5,6 en 7 én broertjes en zusjes uit de groepen 1/2 t/m 4 worden hierbij uitgenodigd.
Op donderdagavond 16 juni zijn kinderen uit de basisschoolleeftijd niet welkom!
Vooraankondiging Midzomeravondfeest beide locaties.
Vrijdag 24 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest.
Deze editie vindt plaats op locatie Vosholen.

HERINNERING ouder-tevredenheidsonderzoek Theo Thijssenschool beide locaties.
Als team van de Theo Thijssenschool, willen we graag weten hoe u, als ouders van onze leerlingen, denkt over
onze school! U heeft in mei, via de mail, een enquêteformulier ontvangen.
Helaas was de response nogal laag…
Wanneer u het formulier nog niet heeft ingevuld, vragen wij u hierbij alsnog mee te doen aan de enquête!
Als team zien we uiteraard niet welke antwoorden u geeft bij het tevredenheidsonderzoek, wij krijgen een rapport
met een samenvatting van de antwoorden van de ouders. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Vooraankondiging oudergesprekken groepen 3 t/m 8 beide locaties.
De oudergesprekken worden gepland in de periode van 27 juni t/m 8 juli. Indien u een eindgesprek wilt met de
leerkracht van uw kind, stuur z.s.m. een berichtje via SafeSchool naar de leerkracht! Vanaf woensdag 15 juni
kunt u uw gesprek via SafeSchool inplannen.
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.

Boekenpret kleuters locatie Boswijk.
Binnenkort moeten alle boeken van Boekenpret weer terug naar de bibliotheek. Daarom kunnen de kinderen op
woensdag 15 juni voor de laatste keer een boek uitzoeken. Op woensdag 22 juni moeten alle boeken weer op
school terug zijn!
Boekenpret locatie Vosholen
Ook op de locatie Vosholen moeten de boekenpret boeken weer terug naar de bibliotheek. Op 10 juni hebben
de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar een boekje meegekregen. Alle boeken moeten uiterlijk 24 juni
weer terug op school zijn.

Rectificatie Schoolreis kleuters Vosholen:
Op dinsdag 28 juni gaan de kleuters van locatie Vosholen op schoolreis naar: Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= wanneer je nog niet betaald hebt, doe dit dan nog even! Graag gepast betalen!
 De kinderen moeten die dag WEL hun fruittas mee zoals het in de brief stond die de ouders hebben
gekregen.!
 Schoenen zonder veters is het makkelijkst.
 Jassen even merken met de naam van je kind.
 Vertrek: 8.45 uur.
 Terug: ± 15.15 uur, de kinderen zijn op de normale tijd vrij!
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. 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.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum Boswijk: 27 t/m 29 juni. Vosholen: 29 juni t/m 1 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen.
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli.
Bestemming: Schiermonnikoog.

