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Boekenpret beide locaties.
De boekenpretboekjes moeten volgende week worden ingeleverd. Na de zomervakantie starten we opnieuw
met boekenpret en kunnen de kinderen boekjes van de nieuwe collectie uitzoeken!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen hebben al een mooi bedrag gespaard voor het schoolreisje! Op de locatie Boswijk kunnen
de kinderen 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 gestort
worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 5 en 6:
Groep 7:
Groep 8:

Kosten: €32,50. Datum beide locaties maandag 29 juni (laatste maandag voor de zomervakantie).
Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten: €60,=. Datum locatie Boswijk: van 15 t/m 17 juni, datum locatie Vosholen: 17 t/m 19 juni.
Naar de Baldwinhoeve in Eext.
Kosten €100,=. Datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

Finale schoolcompetitie hindernisbaan Sportcentrum De Kalkwijck beide locaties.
Woensdag 17 juni a.s. vindt de finale plaats van schoolbattle 2015!
Van onze school mogen de beste 3 kinderen: Siénna Kellner(gr. 8 Boswijk), Younes El Ouamari (gr.8 Boswijk)
en Anna Christiaanse (gr. 8 Vosholen) strijden om de eerste plaats tegen een aantal andere schoolkinderen.
De finale gaat van start om 15.00 uur en wij hopen dat jullie de kinderen allemaal komen aanmoedigen!!!
De school die als eerste eindigt krijgt als prijs een vrijkaartje voor alle leerlingen van de school en natuurlijk een
beker! Ze moeten om 14.30 uur aanwezig zijn.
Kinderen die gaan zwemmen voor de competitie betalen géén entree, toeschouwers betalen niets, overige
betalen gewone entreekosten.

Horen, zien, ruiken en voelen bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 17 juni gaan we van alles zien, horen, ruiken en voelen. Een leerzame interessante middag.
Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00uur.
Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl

Midzomeravondfeest Theo Thijssenschool beide locaties.
Vrijdag 19 juni vindt het Midzomeravondfeest weer plaats op het schoolplein van de kleuters en op het
grasveld van locatie Boswijk. Het feest zal grotendeels in het teken staan van de grote ‘LAAT ZIEN WAT JE
KUNT SHOW’! Er is één optreden per groep, uit de voorrondes is de beste/leukste act gekozen voor de show.
Het feest begint om 17.00 uur en zal duren tot 20.00 uur. Verder zijn er natuurlijk weer vele spectaculaire
attracties én… ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten! Broodjes hamburger, popcorn, suikerspin,
en zakjes snoep zijn verkrijgbaar. Het Midzomeravondfeest wordt ook dit jaar weer gesponsord door de
bewonersorganisatie Boswijk, zij hebben maar liefst €1.000,= ter beschikking gesteld!!!
Wij hopen dat het weer een gezellig feest gaat worden met zomerse temperaturen!

