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Open dag CSG Rehoboth voor leerlingen groep 8 beide locaties.
Op woensdag 20 januari heeft het Rehoboth open dag. De doe-middag voor de leerlingen start om 13.00 uur.
's Avonds begint het programma (voor ouders en leerlingen) om 19.00 uur.
Wanneer uw zoon/dochter graag naar deze middag wil, geef dat dan even aan bij de leerkracht.
Dan is uw kind de 20ste om 12.00 uur vrij!

Theatergroep KRIJT in het nieuwe Kielzog! Beide locaties.
Nest is een grappige en ontroerende peutervoorstelling over dieren, families, bezit en afscheid nemen. Met een
onvervalste dosis kleuterhumor en herkenbare situaties voor ouders.
Kleuters locatie Vosholen.
Op woensdagmorgen 27 januari hebben de leerlingen van de groepen 1/2 locatie Vosholen, om 10.30 uur,
een voorstelling in het Kielzog. De voorstelling heet: Ladder naar de maan van Ila van der Pouw.
NIEUWE DATUM!!! Schoolbattle Hindernisbaan 2016 beide locaties.
Door het grote succes van vorig jaar, starten de medewerkers van de Vakgroep Lichamelijke Opvoeding en
Sportcentrum De Kalkwijck in januari 2016 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 waren op woensdag 6 januari aan de beurt.
I.v.m. de ijzel kon de Theo Thijssenschool helaas niet deelnemen aan de schoolbattle vorige week woensdag. Er
is een nieuwe middag ingepland voor onze school op woensdag 17 februari!
De kinderen kunnen op vertoon van een boterhamzakje vanaf 13.00 uur voor € 1,00 naar binnen! De wedstrijd
begint om 15.00 uur. De finaledag is op woensdag 1 juni 2016. Kijk voor meer informatie op: www.dekalkwijck.nl

Bomenspeurtocht bij de kinderboerderij beide locaties.
Op woensdag 24 februari is er weer een leuke activiteit bij de kinderboerderij! Er is dan een bomenspeurtocht.
We gaan een speurtocht doen in het bos en de bomen vertellen ons hoe het is om een boom te zijn. Leerzaam
en spannend. Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur.
Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina:
NME Gorechtpark Hoogezand.

Lot beide locaties.
Verzoek aan de ouders/verzorgers: Controleer je kind(eren) wekelijks op hoofdluis, zodat je er op tijd bij bent!
Door goed te controleren, kun je een besmetting voorkomen en verdere verspreiding tegengaan.
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.
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.

