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Project Circus Theo Thijssenschool beide locaties.
Hoe oud ben jij? In welke groep zit jij? Het doel om de kinderen van beide locaties te verbinden, is zeker
gelukt! De kinderen hebben leuke contacten gelegd en hebben samen hun Circusact voorbereid.
Een mooiere manier om elkaar te leren kennen is er niet. Daarnaast heeft de school zich op een positieve
wijze geprofileerd in de wijk en Hoogezand-Sappemeer e.o. Ook in verschillende regionale media zoals: de
Regiokrant, de H-S krant, DvhN, Midden Groningen, RTV-Noord en onze Facebook pagina is onze school
in het nieuws geweest. Het team de OR én de kinderen kijken terug op een zeer geslaagd project!
Nogmaals willen wij de vele vrijwilligers bedanken voor al hun hulp, zonder deze geweldige mensen is zo’n
groot project niet mogelijk. Alle kinderen krijgen nog een leuke herinnering in de vorm van een foto.
Opbrengst sponsorloopgeld beide locaties.
De opbrengst van het sponsorloopgeld is maar liefst: €3.684,90!
Het grootste deel van deze opbrengst is besteed aan het geweldige Circusproject.
Voor de leerlingenraad is er een mooi bedrag overgebleven: € 526,20
Kaartenactie leerlingenraad beide locaties.
De leerlingen in het kader van ons verbindingsproject Circus heeft de leerlingenraad een kaartenactie
bedacht. Alle leerlingen van onze school hebben daarvoor schitterende tekeningen gemaakt waarvan
prachtige kaarten zijn vervaardigd. Deze prachtige kaarten zullen per setje van 8 kaarten door de leerlingen
worden verkocht. De kosten zijn €6,00 per setje. De opbrengst van de kaartenactie zal worden besteed aan
het Circusproject en wat overblijft zal worden besteed aan een heus Theo Thijssen sporttenue en
speelmaterialen voor op het schoolplein. De actie begint morgen om 12.00 uur.

Districtskampioenschap jongens groep 8 locatie Vosholen.
Gistermiddag had groep 8 het districtskampioenschap van de provincie Groningen. De jongens hebben
ondanks de hitte geweldig gestreden. In de poule hadden we geen problemen en hadden ons geplaatst
voor de halve finale. Deze wedstrijd wonnen we ook . Vervolgens de FINALE. In de derde minuut hadden
we een strafschop verdiend, maar de scheids vond het geen strafschop waard. Toen onze speler nog op de
grond lag, ging de tegenpartij er met de bal vandoor en scoorde gelijk. Ondanks wat kansen van onze kant,
konden we niet meer scoren. Al met al een TWEEDE PLAATS!!!
Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie geweldige prestatie.

Hemelvaartvakantie beide locaties.
Vanaf woensdag 24 mei zijn de kinderen vrij. Maandag 29 mei worden de kinderen weer op school
verwacht.
Avond4daagse 2017 beide locaties.
Het is bijna weer zover. De avond4daagse is dit jaar in de week van 29 mei t/m 2 juni.
Pinkstervakantie beide locaties.
Van maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni is het Pinkstervakantie, alle leerlingen zijn dan vrij. Op maandag 12
juni wordt iedereen weer op school verwacht.
Vooraankondiging Midzomeravondfeest beide locaties.
Vrijdag 23 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest.
Deze editie vindt plaats op locatie Boswijk.
Buitenschools gym-uurtje beide locaties.
Het buitenschools uurtje (extra gym) weer gestart! Elke donderdag van 15.45 uur -16.45 uur, zal
buurtsportcoach Mark Nieuwenhuis een sportieve activiteit geven in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool
Boswijk (Boswijkslaan 2). Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen meedoen. Dinsdag 4 mei staat
apenkooi op het programma, 11 mei het James Bond spel en 18 mei de Olympische gym-spelen!
Opgeven is niet nodig, kom gewoon langs! Vragen? Mail naar: m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
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, t.n.v. Theo Thijssenschool, o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep
leerling.
Groep 3 en 4: Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €20,=Datum: dinsdag 23 mei.
Bestemming: Familiepark Nienoord in Leek.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €35,50 Datum: dinsdag 11 juli.
Bestemming: Het Kameleondorp in Terherne.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum Boswijk: 3 t/m 5 juli. Vosholen: 5 t/m 7 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 10 juli t/m vrijdag 14 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!
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.

Volgt u ons al op Facecbook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft vorige week een Facebookpagina gelanceerd. Via deze
pagina houden wij u op de hoogte van alles rond het circusproject. Heeft u zelf leuke
foto’s of filmpjes gemaakt tijdens de circusvoorstelling? Mail deze naar
directie@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk
onze Facebookpagina via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

