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Schoolfotograaf Koch beide locaties.
Vandaag is op beide locaties de schoolfotograaf van Foto Koch geweest. Nu maar hopen dat iedereen leuk op
de foto is gekomen…we zijn benieuwd!
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 wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten. Voor groepen van 15
kinderen is 1 persoon te weinig. Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) ,
overblijfcoördinator Vosholen of via de leerkracht.
Vervanging juf José locatie Vosholen.
Juf José wordt vanaf volgende week op de donderdag en de vrijdagochtend vervangen door juf Dieneke Damen
in groep 1/2Va. De ma-, di- en woensdagochtenden is juf José gewoon aanwezig.
Schoolfruiten beide locaties.
Alle kinderen krijgen t/m vrijdag 7 april 2017, op de woens-; donder- en vrijdag fruit en groenten op school
aangeboden in het kader van: DE GEZONDE SCHOOL! Dit betekent dat de ouders op deze dagen de kinderen
geen groenten en fruit hoeven mee te geven naar school. Ook vragen wij hulp van ouders voor het uitdelen van
groente en fruit. Heeft u tijd en zin? Geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind! Wat krijgen de kinderen
volgende week ?:

woensdag  tomaatjes / donderdag  een appel / vrijdag  een halve sinaasappel.
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!

Herfstkijkdoos maken bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 23 november gaan we samen een leuke herfstkijkdoos maken! Met allerlei materialen uit de natuur,
een mooie kijkdoos maken. 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.

Handvaardigheid groep 5 en 6 locatie Boswijk.
Het is gelukt! We hebben voldoende hulp aangeboden gekregen, om op locatie Boswijk weer te beginnen met
handvaardigheid op de vrijdagmiddag van ± 14.00 uur – 15.00 uur, in groep 5 en 6.

Schoen zetten beide locaties.
Op maandag 28 november mogen de kinderen hun schoen opzetten. Dus niet vergeten die dag een schoen
mee te nemen! Zijn jullie allemaal wel lief geweest? Hopelijk zit er de volgende dag een verrassing in!
Vooraankondiging Sinterklaasfeest kleuters locatie Boswijk.
De 1e werkavond was afgelopen woensdag en de 2e werkavond is aanstaande maandag 21 november. Het
begint om 19.30 uur.
Vooraankondiging intocht Sinterklaas locatie Boswijk en locatie Vosholen.
Op vrijdag 2 december bezoekt de Sint de locatie Boswijk van de Theo Thijssenschool en op maandag 5
december brengt de Sint een bezoek aan de locatie Vosholen!
Op locatie Boswijk zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag om 11.45 uur vrij, voor de groepen 5
t/m 8 is er een continurooster (8.30 uur – 14.00 uur), dus deze leerlingen moeten een lunchpakketje meenemen!
Op locatie Vosholen geldt maandag 5 december voor de kinderen van de groep 1 t/m 8 een continurooster
(8.00 uur – 13.30 uur) dus iedereen moet een lunchpakketje meenemen!
Margedag 14 december beide locaties.
Op woensdag 14 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
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.

