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Opgelet teken beide locaties!
Bij één van onze leerlingen is een teek ontdekt. Omdat de kinderen tijdens het circusproject oefenen in het
gras, bestaat het risico dat iemand een teek oploopt. Wilt u uw kind(eren) daarom goed controleren op
teken? Haal een teek zo snel mogelijk weg! Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat
hij ziekteverwekkers overdraagt. Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen vóórdat u de
teek verwijdert. Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en
trek hem er rustig uit. Voor meer info over teken: www.tekenbeetziekten.nl
Score Cito-eindtoets groep 8 beide locaties.
De score van de Cito-eindtoets is binnen! De leerlingen krijgen het resultaat van hun leerkracht te horen.
Bezoek NME groep 5 locatie Vosholen.
Vorige week donderdag 4 mei, zijn we naar het NME geweest voor een les over padden en kikkers. Na een
diapresentatie mochten de kinderen zelf met een schepnet kikkers gaan vangen. Ondanks de regen vonden
de kikkers het te koud om zich te laten zien. Gelukkig hebben we wel heel veel andere waterdieren kunnen
ontdekken!

VERKEERSEXAMEN 2017 leerlingen groep 7 beide locaties.
Afgelopen dinsdag 9 mei hebben de leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen gedaan, én…
Iedereen is geslaagd. Van harte gefeliciteerd! De diploma's worden binnenkort aan de leerlingen uitgereikt
door een vrijwilliger van VVN Midden Groningen.
Sponsorloopgeld beide locaties.
Het sponsorloopgeld moest deze week (uiterlijk 12 mei) worden ingeleverd.
In de weekbrief van volgende week zal de opbrengst bekend worden gemaakt!

Voorstelling Kielzog groepen 3 en 4 Boswijk.
Komende dinsdagochtend 16 mei, gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 (Boswijk), naar een
voorstelling in het Kielzog. De voorstelling, de Drakentemmer, is onder schooltijd. Het kan zijn dat we iets
later dan 11.45 uur terug zijn. Houdt u daar rekening mee? Het vervoer is geregeld. Ouders die rijden,
alvast hartelijk dank!
Teambuilding-dag beide locaties.
Woensdag 24 mei zijn de kinderen vrij. De juffen en meesters hebben dan een teambuilding-dag. Noteert u
dit vast in uw agenda!
Avond4daagse 2017 beide locaties.
Het is bijna weer zover. De avond4daagse is dit jaar in de week van 29 mei t/m 2 juni.
Deze week heeft iedereen zich kunnen opgeven, de inschrijfdata zijn nu gesloten.
Buitenschools gym-uurtje beide locaties.
Het buitenschools uurtje (extra gym) weer gestart! Elke donderdag van 15.45 uur -16.45 uur, zal
buurtsportcoach Mark Nieuwenhuis een sportieve activiteit geven in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool
Boswijk (Boswijkslaan 2). Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen meedoen. Dinsdag 4 mei staat
apenkooi op het programma, 11 mei het James Bond spel en 18 mei de Olympische gym-spelen!
Opgeven is niet nodig, kom gewoon langs! Vragen? Mail naar: m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Evenals 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, t.n.v. Theo Thijssenschool, o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep
leerling.
Groep 3 en 4: Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €20,=Datum: dinsdag 23 mei.
Bestemming: Familiepark Nienoord in Leek.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €35,50 Datum: dinsdag 11 juli.
Bestemming: Het Kameleondorp in Terherne.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum Boswijk: 3 t/m 5 juli. Vosholen: 5 t/m 7 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli.
Bestemming: Schiermonnikoog.
STICHTING LEERGELD.
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of
muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreisjes) zijn voor
steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep
doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de
mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
• met een laag inkomen
• woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is
• die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten
of een andere regeling
• die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen
Op school zijn folders met informatie aanwezig, vraag er gerust naar!
Aanhanger: Theo Thijssenschool doet meer! Beide locaties.
Sinds eind november, hebben we speciaal voor onze school, docenten en de ouders van de leerlingen
een aanhanger ter beschikking gesteld gekregen van het bedrijf De Juiste Reclame.
Met hun uniek concept hebben zij het voor elkaar gekregen dat wij gratis de aanhanger kunnen gebruiken
voor verschillende doeleinden waar wij tegelijkertijd reclame maken voor de ondernemers die op groot
formaat hun logo en gegevens op de aanhanger hebben geplaatst.

Volgt u ons al op Facecbook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft vorige week een Facebookpagina gelanceerd. Via deze
pagina houden wij u op de hoogte van alles rond het circusproject. Heeft u zelf leuke
foto’s of filmpjes gemaakt tijdens de circusvoorstelling? Mail deze naar
directie@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk
onze Facebookpagina via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

Project circus Theo Thijssenschool beide locaties.
Inmiddels staat aan de Croonhoven, achter het voetbalveldje een prachtige circustent en is het circus in
volle gang! De kinderen van beide locaties oefenen enthousiast voor de voorstelling onder begeleiding van
de leerkrachten en de vele vrijwilligers.
Het team van de Theo Thijssenschool is ontzettend blij met de inzet van al deze fantastische mensen;
zonder deze hulp, is zo’n groot project niet mogelijk. Echt geweldig!
LET OP! De tijden:




Groep 7 en 8, donderdag 11 mei, van 13.00 uur – 15.30 uur, generale repetitie.
Groep 3 en 4, vrijdag 12 mei, van 8.45 uur – 12.00 uur, generale repetitie.
Groep 5 en 6, vrijdag 12 mei, van 13.00 uur – 15.30 uur, generale repetitie.

Vanavond is het zover!





De kleuters van beide locaties gaan een voorstelling geven:
- van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Groep 7 en 8 van beide locaties gaan een voorstelling geven:
- van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Groep 3 en 4 van beide locaties gaan morgenavond (12 mei) een voorstelling geven:
- van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Groep 5 en 6 van beide locaties gaan morgenavond (12 mei) een voorstelling geven:
- van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Per kind heeft u 2 entreekaartjes gekregen. Wanneer uzelf niet kunt, mag er iemand anders mee; opa,
oma, broertje, zusje, oom, tante, dit maakt niet uit. Dit heeft te maken met het feit dat er maximaal 250
bezoekers in de circustent kunnen. Indien u meerdere kinderen heeft, die op dezelfde avond
optreden, dient u opvang te regelen voor uw kind die zijn voorstelling al heeft gegeven. Het is niet
toegestaan, i.v.m. het beperkt aantal plaatsen, om uw jongere kind de voorstelling ook te laten
bijwonen.
De bewonersorganisaties subsidiëren de circusweek met maar liefst € 3000,00! De bewonersorganisatie
Boswijk met € 2000,00 en de bewonersorganisatie Vosholen met € 1000,00. Overige sponsoren zijn:
Jumbo; Het Fuifhuis en de OR! Langs deze weg HARTELIJK BEDANKT!! Tijdens de Koningsspelen is er
een sponsorloop gehouden voor het circusproject, georganiseerd door de leerlingenraad. De opbrengst
wordt in de weekbrief van 18 mei bekend gemaakt. Het doel van de circusweek is om beide locaties met
elkaar te verbinden. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders.
In het weekend van 13 en 14 mei kunt u naar de show van CIRCUS BARANI gaan!
De voorverkoop is in volle gang.
Op beide locaties kunt u kaartjes kopen voor het circus bij: Rob Jager of Jan Hulzebos.

Op zaterdag en zondag kunt u een kaartje kopen aan de kassa van het circus, de
kassa is een uur voor aanvang van de voorstelling geopend.
De kaarten kosten slechts €5,00 per persoon. Er zijn 3 voorstellingen gepland in het weekend. Zaterdag 13
mei, 2 voorstellingen:
aanvang 1e voorstelling: 15.00 uur / aanvang 2e voorstelling: 18.00 uur.
Zondag 14 mei, 1 voorstelling:
aanvang:14.00 uur. (zie poster op de volgende pagina).

Wanneer er zondag kinderen zijn die mee willen helpen om de circustent af te
breken, zijn ze van harte welkom!

