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Inspectiebezoek beide locaties.
Afgelopen dinsdag zijn beide locaties bezocht door de onderwijsinspectie. ’s Ochtends gingen de inspecteurs op
klassenbezoek om de lessen te bekijken. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en
leerkrachten. ’s Middags werd er met de directie en de IB-er gesproken. Bij het feedbackgesprek kwam het
eindoordeel. Van de 8 standaarden die werden onderzocht werden 6 standaarden als voldoende beoordeeld en
2 standaarden als goed. Dit eindoordeel bevestigt dat we op de Theo Thijssenschool goed onderwijs geven. Al
met al een geslaagde dag en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Open avond Theo Thijssenschool beide locaties.
De open avond is op beide locaties goed bezocht. Op locatie Boswijk hebben 2 ouderparen de school bezocht
en op locatie Vosholen hebben maar liefst 8 ouderparen de school bezocht!
Even voorstellen…
Er hebben zich twee ouders verkiesbaar gesteld voor de MR: Rianne Scholtens en Naomi Haveman.
In deze weekbrief stellen Rianne Scholtens en Naomi Haveman zich voor.
“Hoi, mijn naam is Rianne Scholtens en ik heb me aangemeld als kandidaat voor de medezeggenschapsraad.
Er is mij gevraagd om me via deze nieuwsbrief voor te stellen.
Ik ben getrouwd met Martin en we hebben 2 kinderen. Bram van bijna 1,5 en Mirthe van 4,5. Wij zijn in
december 2015 verhuisd van Groningen naar de Buitenlust in Sappemeer en Mirthe gaat sinds januari dan ook
naar de Theo Thijssenschool locatie Vosholen.
In het dagelijks leven ben ik parttime werkzaam bij de Belastingdienst afdeling Toeslagen. Daarnaast vind ik het
leuk om te koken, te lezen en leuke dingen te doen met mijn gezin.
Ik ben graag betrokken bij de school van mijn kinderen, maar door mijn werk en onze jongste zoon is het lastig
om onder schooltijd mijn steentje bij te dragen. Vandaar dat ik mij wil inzetten voor
de MR. Daarnaast vind ik het erg belangrijk als buitenstaander een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteiten
van de school en de leermethoden. Ook vind ik het erg leuk om op een andere manier bij de school betrokken
te zijn en de school te leren kennen”.

“Mijn naam is Naomi Haveman, 33 jaar oud en moeder van Koen (4 jr) en Saar Visker (2 jr) en partner van
Jasper Visker. Sinds september van dit schooljaar zit Koen in groep 1/2vc van de lokatie Vosholen. Saar gaat
twee dagen in de week naar kinderdagverblijf Monkie in Sappemeer.
Na vier jaar in het basisonderwijs (obs het Ruimteschip) ben ik sinds 2008 werkzaam als docent LWOO aan het
dr. Aletta Jacobs College. Ik ben mentor van een brugklas bb/kb en geef deze groep naast mentorles ook
Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.
Omdat het onderwijs mij na aan het hart ligt en vooral ook mijn passie is zet ik mij graag in voor het onderwijs
van mijn kinderen. Op vrijdag ben ik boekenpret-moeder, maar graag zou ik me ook wat meer met
onderwijsbeleid bezig houden. Vandaar mijn kandidaatstelling voor een plekje in de MR. Ik denk graag mee over
onderwijs en hoe we onderwijs kunnen verbeteren, want uitgeleerd zijn we nu eenmaal nooit”.

Kleine beestjesspeurtocht bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 20 April is er een kleine beestjes speurtocht bij de kinderboerderij. We doen een spannende
speurtocht door het bos. Wat voor en hoeveel beestjes leven er in het bos? Wat eten ze?
Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NMEgebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl

VERKEERSEXAMEN 2016 leerlingen groep 7 beide locaties.
Vorige week was het schriftelijk verkeersexamen en alle kinderen van groep 7 van beide locaties zijn geslaagd!
Luke Drent uit groep 7 locatie Vosholen had zelfs alle 20 vragen goed! Dat lukte maar 6 van de 322 kinderen die
hebben meegedaan!
Deze week stond het praktisch verkeersexamen op het programma. Er werd o.a. gelet op voorrang verlenen aan
andere weggebruikers; goed kijken en richting aangeven bij afslaan; een ruime bocht maken en letten op andere
weggebruikers. Alle kinderen hebben laten zien dat ze zich veilig gedragen in het verkeer en zijn geslaagd!!
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Meiden op de eerste plaats! Groep 8 locatie Boswijk.
Wat een heerlijke dag hebben we gehad. Met voor de meiden een fantastisch resultaat! Zij hebben het
voetbaltoernooi gewonnen en nu door naar de regio finale in Veendam.
De jongens hebben ook goed hun best gedaan, met helaas een minder resultaat.
Wel krijgen ze van juf Iris een prijs voor hun sportieve spel.
Voetbaltoernooi groep 8 locatie Vosholen.
Donderdag 14 April 2016 hadden wij en voetbaltoernooi. Er waren jongensteams en meisjesteams.
De 2 teams hadden allebei 2 pools.
Jongensteam:
De 1e wedstrijd werd gespeeld van 12.00u – 12.20u tegen de Majellaschool. Toen hadden wij gewonnen met 10. De 2e wedstrijd was van 12.44u – 13.04u, we speelden toen tegen de Nico Bulder school.
Die hadden we ook gewonnen met 3-0. De 3e wedstrijd was van 13.50u – 14.10u. Toen speelden we tegen de
St. Antoniusschool. Die hadden we gelijk gespeeld. De 4e en de laatste wedstrijd was van 14.34u – 14.54u tegen
de Van Heemskerckschool. Die hadden we gewonnen met 4-0. Uiteindelijk zijn we in onze pool 2e geworden.
We hadden net een iets slechter doelsaldo.
Het meisjes team Vosholen 1:
We hadden de eerste wedstrijd tegen de Van Heemskerckschool. Daarvan hebben we met 3-0 verloren. Daarna
speelden we tegen de Majella school. We speelden toen gelijk met 1-1. We moesten daarom paneltys nemen.
Daardoor werden we 2e van de pool. Toen hadden we nog een wedstrijd tegen de ST.Antonius om de beste
nummers 2 en daar hebben we met 1-0 van gewonnen.
Het meisjes team Vosholen 2:
Ons team bestond uit 7 mensen ik (Dewi), Madelon, Sandra, Laila, Emma en Banu. De eerste wedstrijd moesten
we tegen het Heiddemeer daarvan hebben wij met 3-1 verloren. De 2e wedstrijd moesten we tegen de St.
Antonius tegen hun hebben wij gelijk gespeeld met 3-3. De 3e wedstrijd moesten we tegen de Nico Bulder
school tegen hen hebben wij gelijk gespeeld met 0-0. De 4e en laatste wedstrijd moesten we tegen de Theo
Thijssen school Boswijk. Tegen hen hebben wij verloren met 4-1 en zij zijn later ook kampioen geworden van
alle scholen. Wij zijn met ons team als 3e geëindigd.
Kleuters Boswijk.
Wij, groep 1/2a zijn woensdag naar het NME geweest voor het ‘Kleinmannetjespad”! de kinderen moesten het
mannetje zoeken en bij ieder mannetje deden zij een activiteit zoals: appels overbrengen; schorsafdruk maken;
etc. Daarna even op het terras voor een lekker ijsje en een kopje koffie. Toen zijn we nog bij de dieren geweest.
Esila liep met “haar” kip rond en kuste deze ter afscheid op z’n kop. Het was stralend weer. Alle
chauffeurs/begeleiders; BEDANKT!!!
Groep 1/2b is vandaag geweest, ook zij vonden het prachtig ondanks het slechte weer…

Schoolreis kleuters Boswijk:
Op maandag 30 mei gaan wij op schoolreis en jullie weten natuurlijk al waar naartoe…Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= en wij willen het graag na de meivakantie (uiterlijk 18 mei) ontvangen.
Graag gepast betalen! Nadere info volgt.

Afsluiting van het leesbevorderingsproject "Scoor een boek, beide locaties AFGELAST.
VANDAAG is de afsluiting van ons leesbevorderingsproject "Scoor een boek" AFGELAST i.v.m.slechte
weersvoorspellingen. Voor groep 4 locatie Boswijk en de groepen 5 en 6 van beide locaties.
ER WORDT EEN NIEUWE DATUM GEPLAND. De ouders hebben via SafeSchool informatie ontvangen.

Koningsspelen en sponsorloop beide locaties.
Op vrijdag 22 april doen wij als school weer mee aan de Koningsspelen! Wij gaan er met z’n allen een speciale
dag van maken. We hebben een leuk spelletjescircuit. In het circuit hebben we ook een sponsorloop voor het
goede doel ingepast! Op locatie Boswijk wordt er gelopen voor MS-Anders en de kinderen van locatie Vosholen
lopen voor het NME! Vandaag is er op locatie Boswijk een ambassadeur van MS-Anders geweest om de
kinderen te vertellen wat hun goede doel precies inhoudt. Vandaag krijgen de leerlingen van locatie Boswijk een
informatiebrief en een sponsorloopformulier mee, voor het verzamelen van sponsoren.
Maandagmiddag komt de ambassadeur van het NME op locatie Vosholen en dan krijgen de kinderen van
locatie Vosholen de informatiebrief + sponsorloopformulier mee.
Het is leuk als alle leerlingen vrijdag 22 april in het ORANJE gekleed gaan!
Koningsdag en meivakantie beide locaties.
Woensdag 27 april is het Koningsdag en is iedereen vrij! Donderdag 28 april wordt iedereen weer op school
verwacht. Maandag 2 mei begint de meivakantie t/m maandag 16 mei (2e Pinksterdag). Iedereen wordt
dinsdag 17 mei dan weer op school verwacht.

Avond4daagse 2016 beide locaties.
Het is bijna weer zover…en om het nu al onder de aandacht te brengen, hopen wij dat jullie de kinderen op tijd
opgeven voor de avond4daagse!
Dit jaar is het in de week van 23 mei t/m 27 mei (de week na de meivakantie!).
U kunt uw kind(eren) uitsluitend op onderstaande data opgeven, dus noteert u dit vast in uw agenda!
Dinsdagmiddag 19 april - tijd: 13.15 uur en woensdagmorgen 20 april - tijd: 8.30 uur.
Zie extra bijlagen (bij het weekbericht) voor de opgave formulieren en de regels die we handhaven
tijdens de avond4daagse!!!
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. 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.
Groep 3 en 4: Locatie Boswijk en Vosholen (onder voorbehoud).
Kosten: €25,=Datum: donderdag 2 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €27,50 ( i.v.m. ander programma dan groep 3 en 4). Datum: dinsdag 7 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum Boswijk: 27 t/m 29 juni. Vosholen: 29 juni t/m 1 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen.
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 4 juli t/m vrijdag 8 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!

