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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 2018 en hopen op een goede en
prettige samenwerking.
Weekbericht wordt NIEUWSBRIEF 1 x in de 2 week beide locaties.
Mede door het gebruik van digiDuif hebben we besloten het weekbericht 1 x in de 2 week uit te brengen.
Dit betekent dat het volgende weekbericht als NIEUWSBRIEF op 25 januari wordt uitgebracht. Zijn er tussentijds
belangrijke mededelingen; dan ontvangt u deze via digiDuif!
Laatste bericht FOTO KOCH beide locaties.
Heeft u de foto’s van uw kind(eren) al gezien op www.fotokoch.nl?
U kunt inloggen via het inlogkaartje dat u van uw kind(eren) heeft ontvangen.

Schoolfruit
In het kader van de gezonde voeding, hebben we op dins-, woens- en donderdag onze fruitdagen.
Schoolbreed hebben we de afspraak gemaakt dat er op dins-, woens- en donderdag, fruit wordt gegeten.
Indien uw kind een bepaald soort fruit niet lust, moet uw kind een vervangend fruitsoort meenemen van
huis! Verder vinden we het belangrijk dat de kinderen het geleverde fruit tóch proeven om verschillende smaken te
leren kennen. Kortom, het meenemen van koek is op deze dagen niet toegestaan!
Open Huis Dr. Aletta Jacobs College beide locaties.
Op dinsdagavond 16 januari 2018 wordt er op het Aletta weer een Open Huis georganiseerd. Leerlingen van groep
7+8 en hun ouders, zijn van harte welkom tussen 18.30 uur - 21.00 uur om een kijkje in de school te komen nemen.
Margedag beide locaties.
Donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 hebben we twee margedagen. Alle kinderen zijn die dagen vrij!
Dinsdagmiddag 26 juni en woensdag 27 juni 2018 zijn de kinderen ook vrij i.v.m. margedagen.
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!!!
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.

