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Zomervakantie beide locaties.
Vandaag begint de zomervakantie om 11.45 uur voor alle groepen! We wensen iedereen heel veel plezier en
hopen dat we jullie allemaal gezond en wel weer terugzien op maandag 29 augustus 2016!
Uitslag oudertevredenheidsonderzoek beide locaties.
Donderdag hebben we de uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek ontvangen.
Wat maakt een school tot een goede school? Volgens de ouders van de Theo Thijssenschool heeft een goede
school regelmatig contact met de ouders, zijn de schoolregels voor iedereen duidelijk, heerst er rust en een
goede sfeer in de school, luistert de leerkracht naar de ouders en is hij/zij vakbekwaam, is er voldoende
aandacht voor de kennis- en vaardigheidsontwikkeling én de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en is er
voldoende begeleiding voor zowel de zwakkere als de goede leerlingen.
Over alle onderdelen is de ouders gevraagd naar hun tevredenheid hierover.
Op de Theo Thijssenschool zijn de ouders over het algemeen tevreden over de school. Ze geven samen de
school een gemiddeld rapportcijfer van 7,4.
Volgend schooljaar komen we hierop terug, d.m.v. een informatieavond.
SafeSchool en DigiDuif gaan samen verder beide locaties.
Vanaf 1 augustus gaan SafeSchool en DigiDuif samen verder. Het beste uit beide applicaties in een nieuw en
compleet ouderportaal. In augustus ontvangt u een mail of u akkoord gaat dat DigiDuif de gegevens overneemt
van SafeSchool. Indien u ja antwoordt, worden de gegevens automatisch overgenomen in SafeSchool/DigiDuif.
Kennismakingsmiddag beide locaties.
Best spannend! Nieuwe juf of meester, ander lokaal, volgende groep. Gistermiddag hebben de kinderen kennis
gemaakt met hun nieuwe juf of meester. Voor de kinderen heel prettig, zodat we de grootste spanning eraf
hebben gehaald voor de zomervakantie.
Nieuwe leerkrachten beide locaties.
Komend schooljaar zijn er 2 nieuwe leerkrachten op de Theo Thijssenschool. Juf Diana Scholten en Juf Anneke
Koning. Juf Diana gaat 3 dagen werken in groep 7v en juf Anneke gaat 2 dagen werken in groep 4vb en 1 keer
in de 2 weken in groep 3v of groep 7 Boswijk.

Zomerlezen groep 3 beide locaties.
Ouders groepen 3:
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen in de zomervakantie 1 à 2 AVI- niveaus terugvallen. Dit
wordt zomerverval of zomerdip genoemd. Omdat wij, als leerkrachten, het lezen zeer belangrijk vinden, willen
we u wijzen op de volgende site: www.zwijsenouders.nl/zomerlezen

HIERONDER ZIET U EEN AANTAL OPROEPEN VOOR HULPOUDERS, WE KUNNEN ER NIET ZONDER!!!
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we op zoek naar een nieuwe fluor spoelmoeder of vader.
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!
Oproep voor het overblijven locatie Vosholen.
Voor het overblijven op de locatie Vosholen zijn wij dringend op zoek naar een lieve moeder, vader, opa of oma
die ons dinsdags wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten.
We zijn tevens op zoek naar invalkrachten vooral voor de dinsdag en donderdag.
Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) , overblijfcoördinator Vosholen of
via de leerkracht.
Nieuwe ouders gezocht voor het Luizen Opsporings Team locatie Boswijk.
Voor locatie Boswijk zijn we met spoed op zoek naar 2 á 3 ouders die het LOT willen komen versterken!
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten?
Dan kunt U zich opgeven door een mailtje te sturen naar: mariel.zwaagman@gmail.com. We checken in ieder
geval de eerste of tweede donderdag na de vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje
bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve.

