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Opening afvalproject locatie Boswijk.
Afgelopen woensdag was de spectaculaire opening van het afvalproject op locatie Boswijk! Alle leerkrachten
kwamen die dag raar gekleed tevoorschijn op het schoolplein. Ze hadden allemaal een afvalzak mee die
gewogen moest worden door de ‘OPPERWEGER’. Jan Hulzebos vertelt aan de kinderen dat hij de
‘OPPERWEGER’ is en dat hij de baas is van de vuilnisverzamelaars. Degene met de zwaarste vuilniszak had
gewonnen! De eerste prijs: een kus van de ‘OPPERWEGER’, hetgeen juf Bener in ontvangst mocht nemen…
De kinderen hadden ook een mooi lied ingestudeerd dat uit volle borst werd gezongen!
Na de prijsuitreiking verklaart de ‘OPPERWEGER’ het AFVALPROJECT voor geopend!
Informatieavonden omtrent sluiting school locatie Boswijk.
Afgelopen week hebben we op dinsdag- en donderdagavond een informatieavond gehad met betrekking tot de
eventuele sluiting van de school locatie Boswijk in 2018. Op dinsdagavond zijn de ouders van de kleuterklassen
geinformeerd en op donderdag de ouders van de groepen 3 t/m 5. Beide avonden zijn goed bezocht en zijn er
vragen gesteld en zorgen omtrent de sluiting uitgesproken.
We hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven en bedanken u voor uw komst en begrip.
Zodra er meer nieuws is informeren wij u zo snel mogelijk. Indien u na deze informatieavonden nog vragen
heeft, kunt u bij de directie terecht. Binnenkort plannen we twee avonden om de ouders van de locatie Vosholen
voor te lichten.
Margedag beide locaties.
Woensdag 16 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een margedag! De juffen en meesters hebben dan een
cursusdag over instructie.
LOT locatie Vosholen + oproep.
Vandaag zijn de haardossen van alle kinderen weer gecontroleerd. Bij een aantal kinderen zijn neten gevonden,
geen luizen. We adviseren deze ouders drie keer per dag twee weken lang de haren te kammen met een
netenkam.
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten? U kunt
zich opgeven voor ons, ik mag toch wel zeggen, gezellige team. We checken in ieder geval elke vrijdag na de
vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve.
U kunt een mailtje sturen naar nanonschipper@hotmail.com.

Nieuw zand op het strand locatie Vosholen, vrijwilligers gezocht!
Op zaterdag 12 maart komt er nieuw zand op het zandstrandje in de Vosholen. Van tevoren wordt het stuk
strand onkruidvrij gemaakt en wordt er een grote berg zand gestort.
We zoeken nu vrijwilligers die mee willen helpen om het zand te verdelen over het strand!
Komt dus allen helpen. Neem in ieder geval een schep mee, en als je hebt een kruiwagen en een hark. Vele
handen maken licht werk! Wij zorgen voor drinken en wat lekkers!
Tijd:13.00 uur-15.00 uur. Het wordt gesponsord door NL-doet! Namens: Stichting Wijkcommissie Vossenstreek.
Informatieavond wijk Vosholen.
Doordat er na enige tijd weer (bouw) activiteiten gaande zijn in de Vosholen, heeft de Wijkcommissie de
Vossenstreek alle bewoners van de wijk onlangs gevraagd welke knelpunten zij moeten meenemen in het
gesprek met de gemeente. Deze oproep heeft geresulteerd in een lijst met verschillende knelpunten. Deze
knelpunten hebben betrekking op de thema’s: verkeer, school, groen/onderhoud en ontwikkeling woningbouw.
Binnenkort krijgen de bewoners van de wijk de Vosholen een uitnodiging van de gemeente om hierover samen
in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt plaats op 29 maart as. om 19.00 uur in de Theo Thijsenschool locatie
Vosholen. Noteert u dit vast in uw agenda!
Ook de ouders van locatie Boswijk zijn van harte uitgenodigd met het oog op de toekomst.

Natuurspelletjes bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 9 maart is er een spelletjesmiddag bij de kinderboerderij! We gaan dan een hele middag spelletjes
doen in de natuur! Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 13.45 uur.
Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl
FIETSKEURINGEN en VERKEERSEXAMEN 2016 leerlingen groep 7 beide locaties.
Op iedere school komen in elk geval twee vrijwilligers van Veilig Verkeer Hoogezand Sappemeer.
Soms i.s.m. de politie Hoogezand-Sappemeer.
Op 14 maart worden de fietsen van de leerlingen van groep 7 locatie Vosholen gekeurd en op 15 maart worden
de fietsen van de leerlingen van locatie Boswijk gekeurd.
Herkeuring vindt plaats op 7 april 2016, daarna is het schriftelijk verkeersexamen.
Locatie Vosholen: 9.00 uur – 10.00 uur.
Locatie Boswijk : 10.30 uur – 11.30 uur.
Op dinsdag 12 april 2016 is het praktijk verkeersexamen.
Locatie Vosholen: 13.05 uur – 13.20 uur.
Locatie Boswijk: 13.55 uur – 14.10 uur.

Kringloopmarkt voor kinderen bij de kinderboerderij beide locaties.
In samenwerking met het NME doen we op school een afvalproject.
Het project is voor alle basisscholen in Hoogezand-Sappemeer.
Het gezamenlijke deel van het project wordt 18 maart om 15.30 uur, centraal afgesloten bij het NME centrum bij
de kinderboerderij met een kringloopmarkt. Kinderen kunnen hun overtollige speelgoed, boeken, kleren enz. te
koop aanbieden. U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij info@deduurzameboerderij.nl.
U bent natuurlijk van harte welkom de markt te bezoeken!
Pasen beide locaties.
Over drie weken is het Pasen. De Wereldwinkel in Hoogezand wil het Paasfeest niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Eén van hun wensen is een opvrolijking van de winkel door en presentatie van foto’s, tekeningen of
verhalen die het Pasen verbeelden en verwoorden. Of het nu gaat over de Paashaas, het Paasei, de christelijke
beleving van Pasen of het voorjaar, vele creatieve uitingen zijn denkbaar.
Om deze presentatie mogelijk te maken, vraagt de Wereldwinkel kinderen én volwassen een (kunst-)werk in te
brengen bij de Wereldwinkel (Winkelcentrum de Hooge Meeren, tegenover het gemeentehuis)
Verdeeld over diverse leeftijdscategorieën wordt een mooie inzending gekozen, de maakster of maker wacht
een extra verrassing. Foto’s en tekeningen tonen we in de winkel, verhalen en digitale foto’s komen (indien
mogelijk) op de website van de Wereldwinkel. Gezamenlijk maken we er een mooi Paasfeest van.
Inleveren bij de Wereldwinkel kan tot 19 maart 2016.
Of digitaal: gerzuiderveen@hetnet.nl, Ger Zuiderveen, Pr-medewerker Wereldwinkel.

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 3 en 4: Locatie Boswijk
Kosten: nog niet bekend. Datum: nog niet bekend
Bestemming: attractiepark Duinen Zathe Appelscha
Groep 3 en 4: Locatie Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum: nog niet bekend
Bestemming: nog niet bekend
Groep 5 en 6: Datum, kosten en bestemming beide locaties nog niet
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum: nog niet bekend.
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.
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!

