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Musical ‘START’ groep 8 locatie Vosholen.
Wat een fantastische voorstelling van groep 8. Gisteravond bracht groep 8 locatie Vosholen de musical “Start”
op de planken. In een goed gevulde zaal genoot het publiek. Langs deze weg willen we de kinderen van groep 8
bedanken voor de musical en natuurlijk alle hulpouders en meester/juffen die hebben meegeholpen.
Afscheid juf Annemieke beide locaties.
In 1975 begon ik met werken in het onderwijs. Het leek me prachtig om met kinderen te werken die nog een hele
toekomst voor zich hebben. Vol idealisme begon ik op de Nico Bulderschool. Het grote avontuur begon. Wat heb
ik vaak met verwondering naar kinderen gekeken en nog meer verbaasde ik me over alle
onderwijsvernieuwingen. Na een tijd wilde ik iets anders en kon bij de Theo Thijssenschool aan de slag. De sfeer
sprak mij direct aan. Na allerlei groepen, feesten, vergaderingen, kantelingen ben ik nu in mijn laatste jaar als juf
beland. Een nieuwe tijd gaat voor mij beginnen. Het lesgeven laat ik los, maar ik ga door met zingen, reizen en ik
zal vaker naar Utrecht gaan. Dat is de stad waar ik mij verder kan verwonderen over mijn kleindochter.
Beste ouders en lieve kinderen, ik weet zeker dat ik jullie ga missen. Net als al mijn collega’s. Jullie hebben
allemaal een speciale plek in mijn hart. Bedankt voor alle belevenissen.
Dag, juf Annemieke.
Afscheid juf Nina locatie Boswijk.
M.i.v. het volgend schooljaar stop ik met mijn werk en hobby op de Theo Thijssenschool. Mijn beslissing om te
stoppen is een jaar naar voren geschoven, omdat wij volgend schooljaar één kleutergroep hebben op de locatie
Boswijk. Juf Petra gaat de groep draaien en Janny en ik komen dan als ‘ouwe’ vrijwilligers op school.
De juf heeft dan twee lokalen tot haar beschikking en heeft al leuke ideeën hoe deze te gebruiken. Officieel ben
ik weg, maar gedeeltelijk blijf ik nog. Dat is voor mij ook een beetje afbouwen.
Dag Theo Thijssenschool, juf Iris locatie Boswijk.
Middels deze weg, wil ik jullie laten weten dat ik met ingang van volgend schooljaar de Theo Thijssenschool ga
verlaten. De afgelopen dertien jaar heb ik met veel plezier op de Theo Thijssenschool gewerkt. Ik zal altijd met
een grote glimlach terugdenken aan mijn tijd op de Theo Thijssenschool ( het MZA, Sinterklaasfeest, etc.) Ik heb
er voor gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan en schoolcoördinator te worden op obs De Uilenburcht in
Beerta. Dag, juf Iris Kuiper.
Inzet formatie schooljaar 2016-2017.
We zijn bezig om de laatste puntjes op de i te zetten wat betreft de inzet van de leerkrachten voor komend
schooljaar. We hopen in loop van volgende week het plaatje te kunnen presenteren.
Verzoek overblijf juf Janny locatie Boswijk.
De kinderen van de overblijf zijn tot 13.00 uur op het plein. Kinderen die niet overblijven worden dan ook
verzocht pas na 13.00 uur op school te komen.

Midzomeravondfeest beide locaties.
Vrijdag 24 juni dan is het weer zover. Ter afsluiting van het schooljaar vieren we weer ons jaarlijks
Midzomeravondfeest. Iedereen is van harte welkom. Dit jaar wordt het gehouden op het schoolplein op de
locatie Vosholen (Boomgaard 37, 9603 HK Hoogezand). Er zijn allerlei spelactiviteiten, muziek, optredens en
natuurlijk zal het aan een hapje en een drankje niet ontbreken. We rekenen op een grote opkomst om er een
gezellig feest van te maken. Dankzij de Wijkcommissie de Vossenstreek en de OR is dit allemaal mogelijk. Voor
de spelactiviteiten kunnen strippenkaarten gekocht worden (verkooppunt: de snoepkraam, €1,- / €2,- / €3,- of
€5,-). Er hoeft dan niet met wisselgeld gewerkt te worden, waardoor de kinderen snel aan de activiteiten deel
kunnen nemen. Alleen voor de hapjes en drankjes kan met contant geld betaald worden. Bij bepaalde
activiteiten kunnen prijzen verdiend worden. De prijswinnaars worden bekend gemaakt na het
Midzomeravondfeest. Nu maar hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.
Verloting Midzomeravondfeest wijkcommissie De Vossenstreek.
Ook bij deze editie van het Midzomeravondfeest organiseert de wijkcommissie een verloting. Wij zouden het erg
leuk vinden als jullie ons willen helpen met het vullen van de prijzentafel. Je kunt denken aan een lekker zeepje
of een flesje wijn. Maar misschien heb je wel een leuke hobby waarbij je mooie spullen maakt of ben je goed in
de keuken en kun je wat lekkers aanbieden. Wat je ook meeneemt, we stellen het enorm op prijs! De prijzen kun
je aankomende week inleveren op school. Heb je iets vers, dan graag vrijdag meenemen.
De opbrengst van de verloting komt ten goede aan de kas van de wijkcommissie, zodat wij ook in de toekomst
kunnen bijdragen aan de realisatie van bijvoorbeeld het Midzomeravondfeest.
Zomerlezen groep 3 beide locaties.
Ouders groepen 3:
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen in de zomervakantie 1 a 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
Bijgevoegd is ook een brief via SafeSchool met allerlei leestips. Hopelijk heeft het ook uw aandacht!
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.

Vooraankondiging oudergesprekken groepen 3 t/m 8 beide locaties.
De oudergesprekken worden gepland in de periode van 27 juni t/m 8 juli. Indien u een eindgesprek wilt met de
leerkracht van uw kind, stuur z.s.m. een berichtje via SafeSchool naar de leerkracht! Afgelopen woensdag 15
juni heeft u uw gesprek kunnen inplannen via SafeSchool.
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.

Boekenpret kleuters locatie Boswijk.
Binnenkort moeten alle boeken van Boekenpret weer terug naar de bibliotheek. Daarom hebben de kinderen op
woensdag 15 juni voor de laatste keer een boek uit kunnen zoeken. Op woensdag 22 juni moeten alle boeken
weer op school terug zijn!
Boekenpret locatie Vosholen

Ook op de locatie Vosholen moeten de boekenpret boeken weer terug naar de bibliotheek. Op 10 juni hebben
de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar een boekje meegekregen. Alle boeken moeten uiterlijk 24 juni
weer terug op school zijn.
Schoolreis kleuters Vosholen:
Op dinsdag 28 juni gaan de kleuters van locatie Vosholen op schoolreis naar: Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= wanneer je nog niet betaald hebt, doe dit dan nog even! Graag gepast betalen!
 De kinderen moeten die dag hun fruittas mee zoals het in de brief stond die de ouders hebben
gekregen.!
 Schoenen zonder veters is het makkelijkst.
 Jassen even merken met de naam van je kind.
 Vertrek: 8.45 uur.
 Terug: ± 15.15 uur, de kinderen zijn op de normale tijd vrij!
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 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.

