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Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Na een week van kou, hebben we deze week veel nattigheid gehad.
Het zijn, zoals het spreekwoord luidt: "De donkere dagen voor Kerst"! Toch gaan de werkzaamheden gewoon
door en is deze week de eerste funderingsstrook gestort. Met het aanbrengen van de riolering is voorzichtig een
start gemaakt. De werklieden zullen de komende week verder gaan met deze werkzaamheden.
Versterking gezocht voor het LOT-team locatie Vosholen.
het LOT van locatie Vosholen is op zoek naar ouders die het belangrijk vinden dat er een aantal malen in het
jaar wordt bekeken of de kinderen luizen- en netenvrij zijn en daar actief mee aan de slag willen. Het op tijd
opsporen van deze vervelende beestjes voorkomt namelijk veel gedoe. Vind je dit inderdaad belangrijk en heb je
de vrijdagen na elke vakantie tijd om met een enthousiast groepje ouders de hoofden te inspecteren, geef je dan
op via nanonschipper@hotmail.com. Alvast bedankt!
Rots en Water op de Theo Thijssenschool beide locaties.
Als school vinden wij het belangrijk dat we een goed pedagogisch klimaat hebben waarin de kinderen zich
veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden door de hele school het Rots en Water
programma aan. Alle leerkrachten krijgen hierin scholing. Het programma is een sociale competentie training
waarin we de kinderen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. Vanuit een fysieke invalshoek,
d.m.v. spelen, worden mentale en sociale vaardigheden verworven. Het heeft een positieve invloed op het leren,
concentreren, sociaal welbevinden, omgaan met jezelf en met elkaar, zelfvertrouwen en de sfeer in de klas en
op school. En het is vooral gericht op plezier!
Rots en Water begrippen in het kort:
Water: Sterk en lief zijn voor elkaar. Vriendschap, rekening houden met de ander, luisteren naar elkaar,
respect, communicatie en verbinding.
Rots: Sterk en lief zijn voor jezelf. Weten wat je kunt, wilt en voelt. Je volgt je eigen weg en je staat voor je eigen
mening.
We hebben in ons leven zowel de rots als de waterkwaliteiten nodig. Elke maand doen we een oefening of spel
van de maand die de betreffende maand centraal staat.
Foto’s sinterklaasfeest beide locaties.
Bij een aantal groepen zijn leuke foto’s geplaatst van het afgelopen sinterklaasfeest. In Safe School onder het
kopje foto’s kunt u ze vinden.
Kleuters Boswijk.
Sinterklaasfeest:
Het was weer leuk. Alle hulpouders bedankt!
Kerstdiner:
De ‘koks’ ouders van groep 1/2a hebben al een briefje gekregen over de hoeveelheid die zij gaan maken.
De ‘koks’ ouders van groep 1/2b krijgen hierover maandag een briefje.
Juf Petra:
Juf Petra is inmiddels geopereerd. Voor wie haar een kaartje wil sturen, haar adres is: Johan Vermeerstraat 20,
9601 VC, Hoogezand.

Zwemspelmorgen groep 8 locatie Boswijk.
Aanstaande dinsdag 16 december hebben we de zwemspelmorgen. We gaan op de fiets naar het zwembad.
Het programma duurt van 11.00 uur tot 13.00 uur. Na afloop van het programma gaan we naar school. Omdat
de kinderen tijdens de pauze in het zwembad zijn, zijn we om half 3 vrij. Lunchpakket meenemen!
Zwemspelmorgen groep 8 locatie Vosholen.
Aanstaande dinsdag 16 december hebben we de zwemspelmorgen. We gaan op de fiets naar het zwembad.
Het programma duurt van 9.00 uur tot 10.40 uur. Na afloop van het programma gaan we naar school.

Kerstdiner locatie Vosholen.
Woensdag 17 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. De kinderen van groep 3V t/m 8V moeten
een bord, bestek en beker meenemen van huis (de kleuters niet). Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot
18.45 uur. De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk
met de kinderen. Vanaf 18.30 uur kunnen ouders een glaasje glühwein drinken op het plein. Gezien het tijdstip
lijkt het ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.
Kerstdiner locatie Boswijk.
Woensdag 17 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten
een bord, bestek en beker meenemen van huis (de kleuters niet). Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot
18.45 uur. De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk
met de kinderen. Ouders kunnen vanaf 18.30 uur een glaasje glühwein drinken op het kleine plein bij de
kleuters. De kinderen gaan om 17.30 uur de school in via de ingang die het dichtst bij hun lokaal is. Gezien het
tijdstip lijkt het ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.
Overblijven beide locaties.
In verband met het begin van de Kerstvakantie, is er vrijdag 19 december geen overblijf op beide locaties.
Alle leerlingen zijn om 11.45 uur vrij!
Schoolbattle Hindernisbaan beide locaties.
Door het grote succes van vorig jaar, starten de medewerkers van de Vakgroep Lichamelijke Opvoeding en
Sportcentrum De Kalkwijck ook dit jaar weer met de Schoolbattle Hindernisbaan! Kinderen die in het bezit zijn
van het zwemdiploma A, kunnen hieraan meedoen.
De leerlingen van beide locaties van de Theo Thijssenschool zijn op woensdag 7 januari aan de beurt en
kunnen op vertoon van een wasknijper vanaf 13.00 uur voor € 1,00 naar binnen! De wedstrijd begint om 15.00
uur. De finaledag is op woensdag 17 juni.
Naschoolse opvang locatie Vosholen.
M.i.v. 1 februari 2015 hebben we naschoolse opvang op de locatie Vosholen. Dat betekent dat de kinderen in
school opgevangen worden als de kinderen vrij zijn. U kunt dan uw kind bij school ophalen als u vrij bent. Dit
wordt verzorgd door Prokino. Nadere informatie volgt.
Margedag beide locaties.
De leerkrachten van groep 1 en 2 van beide locaties hebben woensdag 4 februari 2015 een margedag.
De kinderen zijn die dag vrij! Noteer dit vast in uw agenda!
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. De hoogte van
het bedrag wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.

