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Laatste weekbrief beide locaties.
U leest op dit moment de laatste weekbrief van het kalenderjaar 2016.
De Kerstvakantie begint volgende week vrijdag 23 december om 11.45 uur, dan zijn alle kinderen vrij!
Langs deze weg wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen en een héel gelukkig 2017 toe!
We hopen iedereen gezond en wel terug te zien op maandag 9 januari 2017!

Eva voorleeskampioen! (groep 8 locatie Boswijk).
In de finale van de voorleeswedstrijd nam Eva van der Velde het op tegen Siem Nieboer.
Siem las voor uit: ‘Snuf de Hond’ en Eva heeft voorgelezen uit: ‘Radeloos’ van Carry Slee. Beide kinderen
hebben erg goed gelezen, maar Eva trok uiteindelijk aan het langste eind. Zij is daarom, net als vorig jaar, de
voorleeskampioen van de Theo Thijssenschool geworden! VAN HARTE GEFELICITEERD! Ze mag het nu gaan
opnemen tegen de winnaars van de andere scholen uit Hoogezand-Sappemeer. Veel succes Eva!

Leerlingen locatie Boswijk kampioen tijdens NK Trampoline Springen!
Afgelopen zaterdag 10 december vond het NK Trampoline Springen plaats in het Sportpaleis in Alkmaar.
Quinty van Hees en Rachel Bos uit groep 6 en Eva van der Velde uit groep 8 zijn hierbij in de prijzen gevallen.
Het team van Quinty TSV E8 werd 3e van Nederland, het team van Rachel Bos TSV E7 werd 2e van Nederland
en het team van Eva van der Velde TSV D3 werd ook 3e van Nederland! Wat een toppers!!!
Vervanging meester Smallenbroek locatie Boswijk.
Meester Smallenbroek is geopereerd. Hij is inmiddels weer thuis. Wie hem wil verrassen met een leuke kaart,
zijn adres is: Tegenhouder 53, 9611 MP te Sappemeer.
Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen door juf Dominique de Vries op de maan-, dins-, woens-, en
donderdag. Meester Jager blijft op de vrijdag lesgeven.

Leerlingenraad in actie voor de voedselbank beide locaties.
De leerlingenraad houdt in de maand december een actie voor de voedselbank Sappemeer! Er zullen op beide
locaties 2 winkelwagentjes van de Jumbo worden geplaatst waar men boodschappen in kan leggen.
De actie is op dinsdag 6 december begonnen. We hebben besloten de actie met twee dagen te verlengen, dus
maandag en dinsdag kunnen er nog levensmiddelen in gelegd worden. Het is nu al een groot succes, bedankt
voor de gulle giften!

Margedag leerkrachten beide locaties.
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten een gezellige doch leerzame workshop eLAB gehad.
In het eLAB kwamen mediawijsheid, leesbevordering en 21ste eeuwse vaardigheden samen. De combinatie van
bouwen en probleemoplossend vermogen. Ontdekken hoe je met techniek, LEGO en robots zelf kunt
programmeren en hoe je 3D ontwerpen kunt maken. De leerkrachten hebben geëxperimenteerd met mogelijk
aan te schaffen materialen voor de basisschool en eventuele workshops op school. We bedanken de
medewerkers van de bibliotheek voor de goede voorbereiding.

Kerstukje maken bij de kinderboerderij beide locaties.
Kom woensdag 21 december gezellig een kerststukje maken, met kerstmuziek en chocolademelk Voor wie?
Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie:NME-gebouw (bij de
kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Theo Thijssenschool in de prijzen bij de zwemspelmorgen groep 8 beide locaties.
De leerlingen van groep 8 van de Theo Thijssenschool hebben het heel goed gedaan bij de zwemspelmorgen
van afgelopen donderdag! Locatie Vosholen is 1e geworden bij de spelletjes en 2e bij de estafette. Locatie
Boswijk is 4e geworden bij zowel de spelletjes als de estafette. Al met al een groot succes!
Schoolfruiten beide locaties.
Alle kinderen krijgen op de dins-; woens- en donderdag fruit en groenten op school aangeboden in het kader
van: DE GEZONDE SCHOOL! Wat krijgen de kinderen volgende week ?

dinsdag  een appel / woensdag  mandarijn / donderdag  peer
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!

Kerstdiner locatie Vosholen
Woensdag 21 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. Alle kinderen moeten een bord, bestek
en beker meenemen van huis, de kleuters ook!!! Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot 18.45 uur.
De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk met de
kinderen. Vanaf 18.30 uur kunnen ouders een glaasje glühwein drinken op het plein. Gezien het tijdstip lijkt het
ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.
Kerstdiner locatie Boswijk.
Woensdag 21 december wordt het kerstdiner weer op school gevierd. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten
een bord, bestek en beker meenemen van huis (de kleuters niet). Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot
18.45 uur. De ouders die gerechten hebben gemaakt, kunnen dit ook om 17.30 uur naar binnen brengen, tegelijk
met de kinderen. Ouders kunnen vanaf 18.30 uur een glaasje glühwein drinken op het kleine plein bij de
kleuters. De kinderen gaan om 17.30 uur de school in via de ingang die het dichtst bij hun lokaal is. Gezien het
tijdstip lijkt het ons raadzaam uw zoon/dochter zelf te brengen en te halen.

Jeugdcasemanager en jeugdverpleegkundige beide locaties.
Dit schooljaar zijn jeugdcasemanager Henny Drenth (werkzaam vanuit Kwartier Zorg&Welzijn Sociaal Team
Oost) en jeugdverpleegkundige Jeanette Pilon (werkzaam vanuit GGD) aan onze school verbonden.
U kunt bij hen terecht voor o.a.:
 groei/ontwikkeling
 situatie thuis of op school;
 opvoeding;
 Het omgaan met elkaar (klas, anderen, e.d.);
 opkomen voor jezelf;
 last van spanningen, niet lekker in je vel zitten;
 seksualiteit;
 andere diverse thema’s (scheiden, overlijden, e.d.)
Bij onze jeugdcasemanager Henny Drenth kunt u ook terecht voor vragen die niets te maken hebben met
kinderen zoals bijvoorbeeld vragen over (vrijwilligers)werk en inkomen, vergoedingen o.i.d.
Natuurlijk is elk gesprek met hen geheel vertrouwelijk!
Er is een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies terecht kunt bij Henny Drenth.
Woensdag 21 december is zij aanwezig op locatie Boswijk van 8.30 uur – 10.00 uur.
U kunt haar ook bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089
Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl
Indoor kinderevenement in de Kalkwijckhal beide locaties.
Op vrijdag 6 januari is er weer een groot kinder-indoorevenement in sportcentrum De Kalkwijck.
Tussen 13.00 uur -15.30 uur staat de hele Kalkwijckhal vol met tal van attracties, zoals diverse springkussens,
survivalbanen, ballenbad, paardrodeo, glijbanen, loopautootjes, enz. De toegang is voor de ouders gratis en
voor de kinderen € 3,50. Voor de peuters is er en speciale peuterhoek.
Het evenement wordt mede georganiseerd door sportteam Hoogezand-Sappemeer in samenwerking met de
firma Hoogland Attractieverhuur. Kinderen die zich aanmelden via de site: www.hsinbeweging.nl krijgen een
korting van € 1,50 op de toegangsprijs.
De gemeente Hoogezand-Sappemeer probeert in het kader van de sportstimulering de kinderen extra kansen te
geven te bewegen bij diverse sportverenigingen en zoals nu bij bijzondere evenementen.
Hiervoor moeten de kinderen inloggen op de site: www.hsinbeweging.nl en na het aanmaken van een account
kunnen ze gratis aan allerlei open trainingen deelnemen. Studenten van de Sport Gezondheid en Management
opleiding geven voorlichting op scholen om te laten zien hoe het een en ander in z’n werk gaat.
Oproep voor het nieuwe jaar beide locaties.
Wie wil in januari 2017 een zaterdag meehelpen met het belevingscollectief en mensen van de wijkcommissie
Boswijk en Vosholen om een begin te maken met de natuurlijke speelplaats in de Vosholen?
(zie extra bijlage bij het weekbericht) We denken aan bomen zagen en graafwerkzaamheden. Ook koek en
zopie is belangrijk om de mensen te voorzien van wat lekkers(soep, broodjes o.i.d.) Opgeven
via:info@vossenstreek.nl of via 06-13906829. Graag de datum erbij zetten wanneer jullie kunnen. Alvast onze
hartelijke dank!
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.
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 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.

