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Voorjaarsvakantie beide locaties.
In de week van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari is het voorjaarsvakantie en zijn alle kinderen vrij.
Maandag 27 februari wordt iedereen weer op school verwacht.

Gevonden/verloren locatie Boswijk.
Tijdens graafwerkzaamheden in de zandbak bij de kleuters van locatie Boswijk, heeft Tristan een mooi zilveren
ringetje gevonden met een lieveheersbeestje…wie is dit ringetje verloren? Je kunt hem ophalen bij juf Petra.

Eva van der Velde uit groep 8 locatie Boswijk 1 e bij voorleeswedstrijd!!!

Op woensdag 15 februari jl. heeft Eva van der Velde uit groep 8 locatie Boswijk, in Borg Welgelegen te
Sappemeer meegedaan aan een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd 2017. Tijdens deze voorronde
heeft zij de 1e plaats behaald! VAN HARTE GEFELICITEERD namens de hele Theo Thijssenschool, wij zijn trots
op haar!
Laatste dag juf Dominique locatie Boswijk.
Vandaag is het de laatste dag dat juf Dominique voor groep 5/6 op locatie Boswijk staat. Meester Smallenbroek
is weer volledig hersteld en staat op de maan-, dins-, woens-, en donderdag weer voor zijn groep. Tijdens de
periode van herstel na zijn operatie, werd hij op die dagen vervangen door juf Dominique de Vries. Meester
Jager blijft op de vrijdag lesgeven.
Juf Greta ziek beide locaties.
Juf Greta v.d. Heide van HVO, komt helaas een tijdje niet op school i.v.m. ziekte. Wie gaat haar verrassen met
een leuke kaart? Haar adres is: Drentse Mondenweg 18, 7831 JB in Nieuw-Weerdinge.
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 na de voorjaarsvakantie?

Wordt nader bekend gemaakt via digiDuif!

Scoor een Boek! Experience beide locaties.
Kom in de voorjaarsvakantie op dinsdag 21 februari (12.00 u – 17.00 u) met het hele gezin naar de gratis
Scoor een Boek! Experience. Speel een partijtje robotvoetbal, wordt voetbalcommentator, of laat zien wat je kan
in de skill-zone! En ook: scorende schrijvers, FIFA en op de foto.
De Scoor een Boek! Experience is onderdeel van de Groningse thuiseditie van Scoor een Boek! Doe ook mee
en scoor met het hele gezin 10 weken lang boeken, tijdschriften en kranten. Haal de gratis Scoor een Boek!poster op in de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.biblionetgroningen.nl/scooreenboek
Nieuwe activiteiten bij het NME (de kinderboerderij) beide locaties.
Bij deze willen we iedereen graag op de hoogte brengen van onze nieuwe opzet van de woensdagmiddag
activiteiten bij de NME/kinderboerderij. Vanaf woensdag 22 februari starten we met een inloopmiddag van
14.00 uur – 16.00 uur. Iedereen, dus alle leeftijden, zijn welkom. Wat gaan we doen? Het doel is met elkaar er
leuke middagen van te maken. Wat betekent dat? Dat jullie gezellig langs kunnen komen voor een kopje
koffie/thee tegen een gereduceerde prijs van €0,75. Voor de kinderen is er ranja voor €0,25. Er kan net als
voorheen iets leuks of moois worden gemaakt door de kinderen tegen een vergoeding van €0,50 per kind.
Verder kunnen jullie met elkaar spelletjes doen en/of een bezoek brengen aan de kinderboerderij. De
begeleidsters van de jeugdactiviteiten zijn nu gastvrouwen die op verzoek meegaan om een rondleiding te geven
op de kinderboerderij of met een activiteit in de tuin. Komt allen naar deze nieuwe start van de woensdagmiddag
op het NME/kinderboerderij. Breng je buurvrouw, oma, opa, neefje, nichtje, vaders moeders enz. mee.
Basketbaltoernooi voor leerlingen groep 5,6,7 en 8 beide locaties.
In de voorjaarsvakantie, op donderdag 23 februari, organiseert sportcoach Mark Nieuwenhuis een
basketbaltoernooi voor leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8. Het toernooi vindt plaats in de gymzaal bij de Theo
Thijssenschool aan de Boswijkslaan 2. De groepen 5 en 6 spelen van 13.00 uur - 15.00 uur en de groepen 7 en
8 spelen van 15.00 uur - 17.00 uur. Je kunt met een team van 3 meedoen of alleen (dan wordt je ingedeeld).
Je kunt je opgeven via www.hsinbeweging.nl Voor vragen mag je mailen naar de sportcoach:
m.nieuwenhuis@hvdsg.nl. Tot dan!
Aquavoetbal en zwem4daagse in Sportcentrum De Kalkwijck beide locaties.

Margemiddag 28 februari beide locaties.
Dinsdag 28 februari zijn de kinderen ’s middags vrij. De juffen en meesters hebben dan een cursusmiddag.
Noteert u dit vast in uw agenda!
Margemiddag 13 maart beide locaties.
Maandag 13 maart zijn de kinderen eveneens ’s middags vrij. De juffen en meesters hebben dan ook weer een
cursusmiddag. Noteert u dit vast in uw agenda!
Overblijven tijdens margedagen locatie Vosholen.
Op locatie Vosholen is er op beide bovenstaande margedagen (28 februari en 13 maart) tot 13.15 uur de
mogelijkheid tot overblijven.
Voorschoolse opvang locatie Vosholen.
Met ingang van volgend schooljaar (2017/2018) is er de mogelijkheid om vanaf 7.15 uur gebruik te maken van
de VSO! Juf Corina Brugge blijft de voorschoolse opvang verzorgen. Vanaf volgend schooljaar zijn de kosten:
vanaf 7.15 uur  €3,00 en vanaf 7.30 uur  €2,50

Vrijwilligers gezocht beide locaties.

Foto Koch beide locaties.
Omdat er veel klachten waren omtrent de manier waarop de groepsfoto’s zijn gemaakt, gaat Foto Koch, ter
compensatie, alle groepsfoto’s gratis overmaken! Op donderdag 2 maart komt de schoolfotograaf ’s morgens op
locatie Vosholen en ’s middags op locatie Boswijk in het speellokaal (beide locaties).
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 8 maart en 5 april is zij aanwezig op locatie Boswijk van 8.30 uur – 10.00 uur.
Woensdag 15 maart en 12 april is zij aanwezig op locatie Vosholen van 8.30 uur – 10.00 uur.
U kunt haar ook bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089 of via Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl
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.
Schoolreisje groep 3 en 4 beide locaties.
De schoolreis voor de groepen 3 en 4, beide locaties, is gepland. Datum: dinsdag 23 mei a.s. Bestemming:
Familiepark Nienoord in Leek. Te betalen per kind: €20,00.
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.

