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Afscheid Jan Hulzebos voor ouders beide locaties.
Volgende week is het de laatste week van dit schooljaar, maar ook de allerlaatste week voor onze meester
Hulzebos! Voor ouders die nog graag afscheid willen nemen van onze directeur Jan Hulzebos, is hiervoor volgende
week nog de gelegenheid op beide locaties. Op dinsdag 18 juli is Jan de gehele dag aanwezig op locatie Vosholen
en op donderdag 19 juli is hij de gehele dag aanwezig op locatie Boswijk. Voor beide locaties geldt: Jan is gewoon
aan het werk, u kunt dus net als anders, gewoon even gezellig en ongedwongen bij hem ‘binnenkomen’ in het
directiekantoortje. Op beide locaties is hij tot 16.00 uur aanwezig.
Hand-, voet-, en mondziekte locatie Vosholen.
Op locatie Vosholen is een kleuter met hand-, voet-, en mondziekte. Momenteel is het kindje thuis.
 Hoe kun je hand-, voet- en mondziekte krijgen en hoe kun je anderen besmetten?
De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. Besmetting vindt vooral plaats via vocht uit de
blaasjes, de lucht (hoesten), maar kan ook via ontlasting worden overgebracht. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril,
de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de
handen komen en daarna in de mond terechtkomen. De ziekte is vlak voor er klachten zijn besmettelijk voor
anderen. Na herstel kan het virus nog tijdelijk worden overgedragen.
 Wie kan hand-, voet- en mondziekte krijgen en wie loopt extra risico?
Vooral jonge kinderen (tot 10 jaar) zijn gevoelig voor het ontwikkelen van hand-, voet- en mondziekte. Pasgeboren
baby’s hebben, tot 10 dagen na de geboorte, een verhoogde kans op een ernstiger verloop. Daarnaast lopen
mensen die geen antistoffen hebben, en die beroepsmatig werken met kinderen meer kans om de ziekte te krijgen.
 Kan iemand met hand-, voet- en mondziekte naar kindercentrum, school of werk?
Iemand met deze ziekte die zich goed voelt kan gewoon naar school. Het is al besmettelijk voordat er klachten zijn.
Ook kun je besmet raken zonder ziek te worden. Thuishouden van kinderen met blaasjes op handen en voeten en
of de mond helpt dan niet meer om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Voor nadere informatie kunt u
terecht bij de GGD, afdeling infectieziekten of afdeling jeugdgezondheidszorg.
Overblijf beide locaties.
Vrijdag 21 juli zijn alle kinderen om 11.45 uur vrij er is dan geen overblijf. Dan begint de zomervakantie!
Kandidaten MR-verkiezing stellen zich voor (beide locaties).
1) Mijn naam is Johanneke Broeders, 38 jaar jong en mama van David 1/2C en Surinde 4B. Ik werk op de
afdeling sociale zaken en werk bij de gemeente Delfzijl. Vanuit mijn werk ben ik zowel beleidsmatig als uitvoerend
betrokken binnen onze organisatie. Ik denk graag mee, en wil deze expertise meenemen in de MR om te toetsen of
alle (beleids) regels worden uitgevoerd en of dit kloppend is met het beleid. We willen tenslotte allemaal het beste
voor onze kinderen!
2) Goedendag, Ik ben Ino, vader van twee kinderen die aan de Boswijk les krijgen. Groep 5 en 3. Ik ben nu
werkzaam als je order picker maar daarvoor heb ik ruim 7 jaar gewerkt in de kinderopvang. Ik heb ook in een
oudercommissie gezeten als secretaris van de bso. Ik sta voor een actieve, transparante MR die goed zichtbaar is
voor ouders. Opkomend voor de gehele school. Ik ben iemand die redelijk thuis is in regels en wetgeving. Ik hoop
mijn steentje bij te kunnen dragen.
3) Hallo, Ik ben Jolanthe Andelbeek op dit moment heb ik 1 kindje op de Theo Thijssenschool: Mathijs (4 jaar) zit
in groep 1/2 bij juf Petra (locatie Boswijk). Ik werk 3 dagen in de week bij TKP en ben daar verantwoordelijk voor de
uitvoering van de waardeoverdrachten, premievrije polissen en echtscheidingen voor een 5-tal pensioenfondsen
waar wij de administratie voor doen. De afgelopen 2 jaar heb ik in de oudercommissie van Olleke Bolleke/De
Oogappel gezeten en vond dat altijd erg leuk om te doen. Toen bleek dat er sprake was van een vacature in de MR
heb ik direct aangegeven dat ik hier serieuze interesse in had omdat ik graag meer betrokken wil zijn bij de school.
Ik kan een positieve bijdrage leveren mede doordat ik met een frisse blik kijk naar een school omdat ik verder niet
uit het onderwijs kom en dus meer buiten de lijntjes durf te denken. In de MR kan ik naast mijn eigen stem ook of
eigenlijk juist de stemmen van andere ouders laten horen.
Daarnaast pak ik zowel passief als actief graag de dingen aan en ik ben zeker niet iemand die stil in een hoekje
gaat zitten wachten tot de dingen op mij afkomen. Kortom in ben iemand die op een actieve manier een bijdrage
kan leveren aan de kwaliteiten van de Theo Thijssenschool.
Hopelijk steunt u mij met mijn stem en mag ik u vertegenwoordigen in de MR.

Verslag schoolreis kleuters beide locaties.
Wat was het, voor de stortbui aan, een prachtige dag 10 juli. Schoolreisje naar het Sprookjeshof. Al om 9.00 uur kon
de pret beginnen. Klimmen, klauteren, springen, glijden, draaien, zwaaien en ga zo maar door. Lekker patatjes en
ijsjes eten. Bij de spriikjes langns en dan om 15.00 uur weer naar huis. Moe, maar tevreden. Alle ouders die hebben
gereden, onze HARTELIJKE DANK!
Schoolreis groep 5 en 6 beide locaties.
Dinsdag 11 juli zijn wij op schoolreis geweest. Hier volgen enkele van de vele enthousiaste verhalen uit groep 5 V.
Het Kameliondorp (schoolreis) (door: Niels Van Es).
Toen ik wakker werd dacht ik jes, jes, jes, we gaan op schoolreis naar het Kameliondorp! We gaan snel ontbijten en
we gaan in de auto weg. Ik had er heel veel zin in. Toen waren we daar aangekomen! We gingen eerst in de bus, ik
zat naast Jesper. En op de terug reis zat ik naast Teodor. We gingen een speurtocht doen en een moeraspad en
touwslingeren.
Het Kameleondorp (door: Amber C. Veen)
Groep 5 en 6 van de theothijsen vosholen en 5 en 6 van de andere theothijsen school. We gingen met de bus we
zaten ander half uur in de bus. Alseerst gingen we in een boerderij een film kijken en toen spelletjes spelen, dat was
leuk, en toen een speurtocht. Toen gingen we met de boot daar zaten we drie kwartier in en deden we ook een
soort speurtocht. We gingen met de boot naar een eiland varen. Daar gingen we een broodje knakworst eten en
deden we spelletjes heel leuk. En toen deden we…..Modermoeras!!!!! Je werd wel VIES natuurlijk. En als er iemand
in de moder viel dan moest je lachen en dan heel hard FOTO roepen en dan kwam er een meester of juf die een
foto ging maken en dan een hand geven en gefeliciteerd zegen dat je er in was gevallen en dan pas hem of haar
helpen haha en toen gingen we weer met de boot terug varen en kregen we een ijsje en toen gingen we weer naar
de bus alleen er was een ongeluk gebeurt dus we stonden in de ville en we waren pas half 7 thuis ongeveer half7.
Het leukst vond ik alles ik kan niet kiezen maar als het echt moet het MODERMOERASPAD HAHA!! Dat was mijn
verhaal doei.
Schoolreis Kameliondorp (door: Merel Jansen)
We gingen met de bus naar het Kameliondorp. We gingen met groep 5 en 6 van boswijk en vosholen. En toen
waren we er. Gelukkig was het mooi weer omdat ze slecht weer hadden voorspelt. Er waren 2 groepen gemaakt.
De andere groep ging een speurtocht doen en de andere ging een film kijken. En toen gingen we wisselen. En toen
gingen we met de boot naar het eiland. En in die boottocht moest je cijfers zoeken in het riet. We waren
aangekomen op het eiland. En toen gingen we direkt een broodje knakworst eten. En toen werden we verdeelt in 2
groepen. De groepen 6 gingen bij elkaar En de groepen 5 bij elkaar. En toen gingen we speletjes doen: 1 krijwagen
race met water moest je een pakoerstje doen met water in de krijwagen. Een emmer vullen. 2. Een pakoer doen. 3
met fiets banden om een stok gooien. 4 touw trekken. 5 het moeras. Vijf was het leukst het moeras. De regels
waren: 1 uitlachen tot je buikpijn had. 2 heel hard schreeuwen foto!!!! 3 vragen om hulp. Je moest van vlot naar vlot
maar iedereen sprong in het water. In de modder zak je gewoon in maar je kan ook over planken lopen. En toen
ging iedereen zig omkleden. Want het was tijd. We gingen weer met de boot terug. En toen kregen we allemaal een
ijsje. En toen gingen we weer de bus in. Het was een leuk schoolreisje. Merel Jansen.
Opbrengst kaartenactie beide locaties.
De opbrengst van de kaartenactie van de leerlingenraad bedraagt maar liefst: €2.800,00! Van dit geweldige bedrag
gaat meester Niels, in overleg met de leerlingenraad, een mooi schoolsporttenue aanschaffen.
Gym volgend schooljaar groep 3 en 4 locatie Vosholen.
Volgend schooljaar is er voor de groepen 3 en 4 gymnastiek in een echt gymlokaal. De gymlessen worden verzorgd
in een gymzaal naast de Europahal, in de vorm van een ‘blokuur’.

Formatie beide locaties.
Het aantal groepen voor het komende schooljaar is bekend. Er worden 15 groepen gevormd; 10 op de locatie
Vosholen en 5 op de locatie Boswijk. Wij informeren u in de weekbrief van volgende week of via digiDuif over de
groepsindeling en de leerkrachten zodra dit bekend is. Komende vrijdag gaan we weer in gesprek met het
schoolbestuur. Dan hopen we u maandag eindelijk te kunnen informeren over de formatie.
Kennismakingsmiddag beide locaties / groep 8 ’s middags vrij!!.
Donderdagmiddag 20 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe juf of meester. Dit doen we van 14.15 uur –
15.15 uur. De kinderen van de huidige groep 8 zijn dan ’s middags vrij.
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we voor volgend schooljaar (voor de groepen 4, 6,7 en 8) op zoek naar nieuwe fluor
spoelmoeders en/of vaders. Iedere woensdagochtend wordt er fluor gespoeld van 8.30 uur – 9.30 uur. Lijkt het u
leuk om op de woensdagochtend even een uurtje mee te helpen? Geef u dan op bij de directie, of kom op
woensdag even kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!
Ninja Warrior training beide locaties.
Voor de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 is er elke donderdag (tot de zomervakantie)
van 15.45 uur tot 16.45 uur Ninja Warrior training (bekend van tv) in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool Boswijk
(Boslaan 2). Opgeven is niet nodig. Als je er niet om 15.45 uur kan zijn maar wel mee wilt doen kun je ook iets later
aansluiten. Meer informatie? Mail naar m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
Bericht van de overblijfouders beide locaties.
Leerlingen die overblijven en tegen de zon beschermd willen worden, moeten zelf voor crème zorgen.

Volgt u ons al op Facecbook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft 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@theothijssenschoolsappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina via
www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

