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Afscheid meester Jan Hulzebos beide locaties.

Beste ouders/verzorgers,
Na ruim 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, eerst als leerkracht en daarna als
directeur op de Theo Thijssenschool, ga ik per 1 augustus 2017 stoppen als directeur van onze school.
Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, met als hoogtepunten de ontwikkeling van de school:
port folio, circuit-carrouselmodel, Rots & Water en de beoordeling door inspectie van de school.
Als absoluut dieptepunt noem ik het verlies van Thijs van der Drift en zijn moeder ten gevolge van
een verkeersongeluk in Duitsland, op 5 juni 2011. Het al meer dan 7 jaar wachten op een nieuwe
school, valt hierbij in het niet. Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.
Ook stel ik het zeer op prijs iedereen de hand te schudden. Hierover krijgt u t.z.t. van mij bericht.
Met vriendelijke groet,
Jan Hulzebos.

Musical ‘DE TREIN’ locatie Vosholen.
Vanavond is de musical ‘DE TREIN’ van de leerlingen van groep 8 locatie Vosholen in de theaterzaal van
Nieuw Woelwijck! Het belooft een geweldig spektakel te worden, de kinderen hebben er zin in!
Kinderen van de basisschoolleeftijd zijn vanavond niet welkom, zij zijn afgelopen dinsdag bij de generale
repetitie geweest. Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de voorstelling.
Kaartenactie leerlingenraad beide locaties.

Het geld en de niet verkochte kaarten moeten volgende week bij de leerkrachten zijn ingeleverd!!!

Informatieavonden voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 beide locaties.
Gisteren en vandaag heeft u via digiDuif een uitnodigingsbrief ontvangen. Wij houden hiervoor 2
informatieavonden, waar u natuurlijk ook met uw vragen terecht kunt.
Locatie Boswijk: maandag 19 juni om 19.30 uur. Locatie Vosholen: maandag 26 juni om 19.30 uur.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op bovenstaande data aanwezig te zijn, dan kunt u vanzelfsprekend
altijd bij de directie terecht met uw vragen.

Schoolsportdag groepen 7 Boswijk en Vosholen.
Dinsdag 13 juni hebben we een sportdag gehad. Het eerste gedeelte was een individuele ronde waar we
verschillende opdrachten moesten uitvoeren. Bijvoorbeeld een 4 minuten loop, stap-stap-sprong en
speerwerpen. De kinderen hebben hiervoor een diploma gekregen. Vervolgens hadden we een
touwtrekwedstrijd tussen alle deelnemende scholen. Na een spannende poulefinale en een nog spannender
finale, is groep 7v kampioen geworden! Als afsluiting was er een veldloop van ruim 800m. Ook hier zijn we
in de prijzen gevallen. Van de meiden is Eline Dieterman 5e geworden (Vosholen) en van de jongens is
Julian Zwart 5e geworden (Boswijk), Sem Jansen 3e (Vosholen) en Nick van Dijk 1e (Vosholen).
Wat een toppers!

Vrijwilligers gevraagd beide locaties.
Op zaterdag 17 juni gaat de Wijkcommissie Vossenstreek van het speelplaatsje aan de Wildervanck in de
Vosholen iets moois maken, samen met het belevingscollectief. Het wordt een natuurlijke speelplaats voor
kleine kinderen. Het belevingscollectief heeft ook Vos en Bos aan de Croonhoven ontworpen.
Maar we kunnen niet zonder uw hulp! Dus zoeken zij mensen die op zaterdag 17 juni willen helpen. Een
deel van de zaterdag mag natuurlijk ook. Alle hulp is welkom! Start 9.00 uur.
Als je wilt zorgen voor de catering in de vorm van koffie/ thee iets lekkers, broodjes, soep o.i.d. is dat ook
van harte welkom! Graag opgeven via: info@vossenstreek.nl of WhatsApp: 0613906829.
Vooraankondiging Midzomeravondfeest beide locaties.
Vrijdag 30 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest.
Deze editie vindt plaats op locatie Boswijk.
Probleem vervanging leerkrachten beide locaties.
Op dit moment is het erg moeilijk vervanging te krijgen. Sommige ouders weten hiervan mee te praten; elke
dag een andere leerkracht. Wanneer we geen vervanging kunnen krijgen, zullen de leerlingen thuis moeten
blijven. Elke dag een andere groep. U wordt hierover natuurlijk tijdig geïnformeerd.
Bericht van de overblijfouders beide locaties.
Leerlingen die overblijven en tegen de zon beschermd willen worden, moeten zelf voor crème zorgen.
Schoolreis kleuters beide locaties.
De kleuters van beide locaties gaan op maandag 10 juli op schoolreis naar Het Sprookjeshof in Zuidlaren.
Om de kosten te drukken willen we graag met auto’s en doen we een beroep op ouders die ons willen halen
en brengen. Nadere info volgt.

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 5 en 6:

Groep 7:

Groep 8:

Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €35,50 Datum: dinsdag 11 juli.
Bestemming: Het Kameleondorp in Terherne.
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €65,00 Datum Boswijk: 3 t/m 5 juli. Vosholen: 5 t/m 7 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen
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 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@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze
Facebookpagina via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

