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Weekbericht beide locaties.
I.v.m. Goede Vrijdag, is dit weekbericht voor de komende twee weken! Vrijdag 1 april is er weer een nieuw
weekbericht!

Paasvakantie beide locaties.
Van vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart hebben de kinderen paasvakantie! Dinsdag 29 maart wordt
iedereen weer op school verwacht!
Zomertijd!
Tijdens de paasvakantie, in de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart, gaat de zomertijd 2016 in.
Tijdstip: 2.00 uur. Niet vergeten te noteren: de klok gaat een uur vóóruit! Dit betekent dat u die nacht een uurtje
minder gaat slapen. Gelukkig krijgen we er een hoop extra daglicht voor terug! Heeft u moeite om te onthouden
of de klok vooruit of achteruit gaat?
Ezelsbruggetje zomertijd 2016: “in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit.”

Afvalproject beide locaties.
In samenwerking met het NME hebben we afgelopen week op school aan een afvalproject meegedaan.
Het project was voor alle basisscholen in Hoogezand-Sappemeer.
Het gezamenlijke deel van het project wordt vanmiddag om 15.30 uur, centraal afgesloten bij het NME centrum
bij de kinderboerderij met een kringloopmarkt. Kinderen kunnen hun overtollige speelgoed, boeken, kleren enz.
te koop aanbieden. U bent natuurlijk van harte welkom de markt vanmiddag te bezoeken!
Presentatie groep 8 locatie Vosholen.
Vanmiddag gaat groep 8 locatie Vosholen een presentatie over de wijkschouw houden voor de wethouder van
milieu! Ook de ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
De presentaties beginnen om 14.30 uur en duren tot 15.15 uur.
De kinderen vertrekken om 13.05 uur van school en ze zijn tegen 15.45 uur weer terug.
Bezoek NME groep 3b locatie Vosholen.
Afgelopen maandag is groep 3b van de Vosholen naar het NME gebouw geweest in het kader van het
afvalproject. Daar konden de kinderen zien dat je met afval ook prachtige kunstwerken kunt maken. De groep
ging zelf ook aan de slag en maakte van afval een afschrikwekkend monster. Al dat afval hadden de kinderen
zelf verzameld en meegebracht. Er waren plastic flesjes, frisdrankpakken, oude theezakjes en een grote stapel
slecht gemaakte CITO-toetsen (uiteraard van andere groepen). Het eindresultaat was museumwaardig en we
verwachten het resultaat binnen een aantal jaren in het programma “Tussen Kunst en Kitsch”. Hier volgt een
kleine bloemlezing uit het werk van de kunstenaars zelf:
Britt: “we ginge met afval werken en ik heb geknipt en geplakt en we heben elmo gemaakt.”
Rosa: “het was heel leuk bij de NME, egt heel leuk saamen met de heele klas. Ik ging aleen knipen het wert een
monster”.
Destiny: “ik ging met de klas naar het NME met een tas afval en wij gingen een afval monster maaken van
afval.”
Damian: “ik ben naar de enumee saam met papa het was leuk ik hep geknutsol”.
De andere verslagen waren literair uiteraard ook van grote waarde maar worden vanwege ruimtegebrek niet
gepubliceerd. Het vervoer was zoals altijd weer geweldig geregeld en we willen ALLE OUDERS dan ook
HARTELIJK BEDANKEN voor hun bijdrage aan deze geslaagde ochtend!

Creatieve wedstrijd voor het Paasfeest bij de Wereldwinkel beide locaties.
Over drie weken is het Pasen. De Wereldwinkel in Hoogezand wil het Paasfeest niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Eén van hun wensen is een opvrolijking van de winkel door en presentatie van foto’s, tekeningen of
verhalen die het Pasen verbeelden en verwoorden. Of het nu gaat over de Paashaas, het Paasei, de christelijke
beleving van Pasen of het voorjaar, vele creatieve uitingen zijn denkbaar.
Om deze presentatie mogelijk te maken, vraagt de Wereldwinkel kinderen én volwassen een (kunst-)werk in te
brengen bij de Wereldwinkel (Winkelcentrum de Hooge Meeren, tegenover het gemeentehuis)
Verdeeld over diverse leeftijdscategorieën wordt een mooie inzending gekozen, de maakster of maker wacht
een extra verrassing. Foto’s en tekeningen tonen we in de winkel, verhalen en digitale foto’s komen (indien
mogelijk) op de website van de Wereldwinkel. Gezamenlijk maken we er een mooi Paasfeest van.
Inleveren bij de Wereldwinkel kan tot 19 maart 2016.
Of digitaal: gerzuiderveen@hetnet.nl, Ger Zuiderveen, Pr-medewerker Wereldwinkel.

Djembé lessen groep 7 beide locaties.
Dinsdag 22 en dinsdag 29 maart hebben de leerlingen van groep 7 een djembé workshop.
De leerlingen van locatie Boswijk vertrekken om 8.45 uur op de fiets van school.
De leerlingen van locatie Vosholen vertrekken om 10.00 uur op de fiets van school.

Palmpasen-stok maken bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 23 maart is het Palmpasenmiddag bij de kinderboerderij! Dan gaan we een Palmpasen-stok maken!
We gaan hem mooi versieren met o.a.: een broodje, wat rozijntjes…
Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur.
Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl
Informatieavond wijk Vosholen.
Doordat er na enige tijd weer (bouw) activiteiten gaande zijn in de Vosholen, heeft de Wijkcommissie de
Vossenstreek alle bewoners van de wijk onlangs gevraagd welke knelpunten zij moeten meenemen in het
gesprek met de gemeente. Deze oproep heeft geresulteerd in een lijst met verschillende knelpunten. Deze
knelpunten hebben betrekking op de thema’s: verkeer, school, groen/onderhoud en ontwikkeling woningbouw.
Binnenkort krijgen de bewoners van de wijk de Vosholen een uitnodiging van de gemeente om hierover samen
in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt plaats op 29 maart as. om 19.00 uur in de Theo Thijsenschool locatie
Vosholen. Noteert u dit vast in uw agenda!
Ook de ouders van locatie Boswijk zijn van harte uitgenodigd met het oog op de toekomst.
‘Hoogezand-Sappemeer in beweging’ organiseert een zwemevenement! Beide locaties.
Sportteam Hoogezand-Sappemeer organiseert vele evenementen in de gemeente.
Op 30 maart is er een zwemevenement, waar de kinderen ook kennis kunnen maken met duiken met perslucht.
Wilt u uw kind hiervoor opgeven? Meldt uw kinderen dan aan via www.hsinbeweging.nl
FIETSKEURINGEN en VERKEERSEXAMEN 2016 leerlingen groep 7 beide locaties.
Afgelopen maandag en dinsdag zijn de fietsen van de leerlingen van groep 7 van beide locaties gekeurd door
vrijwilligers van Veilig Verkeer Hoogezand Sappemeer.
Herkeuring vindt plaats op 7 april 2016, daarna is het schriftelijk verkeersexamen.
Locatie Vosholen: 9.00 uur – 10.00 uur.
Locatie Boswijk : 10.30 uur – 11.30 uur.
Op dinsdag 12 april 2016 is het praktijk verkeersexamen.
Locatie Vosholen: 13.05 uur – 13.20 uur.
Locatie Boswijk: 13.55 uur – 14.10 uur.

SAMENLOOP VOOR HOOP 2016 beide locaties.
Op 4 en 5 juni 2016 zal het evenement voor een tweede keer plaatsvinden in Hoogezand-Sappemeer.
SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Teamleden lopen 24 uur lang afwisselend op een parcours. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende
strijd tegen kanker. Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de
wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies waarbij iedereen welkom is.
Zo maken we samen het verschil. Elke SamenLoop wordt van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers.
Altijd komen 3 vaste ceremonies terug:
De Openingsronde met survivors
Onder warme aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden lopen mensen die kanker hebben
of hebben gehad de eerste ronde over het parcours. Zo laten we zien dat er hoop is en dat we er voor elkaar
zijn.
De Kaarsenceremonie
's Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. En met een speciale
ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen.
De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen deze feestelijke laatste ronde. Aan het eind wordt de opbrengst
bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.
Kaarsenzakken voor de SamenLoop locatie Vosholen.
Wanneer jij ook een zak wilt versieren en/of beschrijven voor de kaarsenceremonie, kun je deze afhalen en
betalen bij Dineke Wolthuis (moeder van Larissa Borgman groep 2Va) of bij Corrina Brugge (voorschoolse
opvang) locatie Vosholen. De kaarsenzakken zijn €5,= per stuk.
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 3 en 4: Locatie Boswijk en Vosholen (onder voorbehoud).
Kosten: nog niet bekend. Datum: donderdag 2 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum: dinsdag 7 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
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.
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!

