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Rots en Water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. Deze week staat
de laatste Rots en Water regel: “Water, sterk voor elkaar” centraal.
In de vijfde week worden hier gesprekken over gehouden en oefeningen gedaan. Daarnaast hebben alle
groepen 1 keer in de week judo lessen gekregen. Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en
respect hebben. In week 6 staan de 5 regels centraal. Na deze 6 weken houdt het natuurlijk niet op. Rots en
water oefeningen vinden het hele schooljaar plaats. De werkgroep heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld, die
dit jaar van start gaat. We hopen op deze manier een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de groepen en
dat de kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.

Ouders kijken bij de laatste judolessen van de Rots & Water weken beide locaties.
Afgelopen week hebben veel ouders gekeken bij de laatste judo les van hun kind(eren), het was een groot
succes!

Rots en Water cursus voor leerkrachten beide locaties.
De volgende leerkrachten sluiten vandaag de tweedaagse Rots en Water cursus af:
 Niels Cremer (groep 7 locatie Vosholen)
 Lidy Splinter (groep 7 locatie Boswijk)
 Bernadette Roukema (groep 3 locatie Vosholen)
 Ingrid Rozenveld (groep 3+7 locatie Vosholen)
 Erik Wijma (groep 3 locatie Vosholen)

Uitnodiging naschoolse Judolessen beide locaties.
Wij hopen dat jullie de afgelopen weken veel plezier hebben beleefd aan het ‘Judo op Schoolproject’.
Het project wordt afgesloten met een ‘echt’ judotoernooi of examen.
Wanneer jij judo leuk vindt, kun je natuurlijk nog verder gaan met deze sport!
Je mag 3 weken gratis meedoen met de judolessen.
Via Safe school kun je d.m.v. een opgavestrookje aangeven of je mee wilt doen!(inleveren bij eigen leerkracht).
Datum?
Maandag 21, 28 september, 5 oktober of woensdag 23, 30 september, 7 oktober.
Tijd?
16.15 uur - 17.00 uur 4-7 jaar 17.00 uur - 17.45 uur 8 jaar en ouder.
Plaats?
Gymzaal Boswijkslaan op de maandag / Gymzaal Astronautenlaan op de woensdag.
Kom gewoon langs in je trainingsbroek en T-shirt (lange mouw) en doe lekker mee!
Meer informatie? www.judohoogezand-sappemeer.nl en/of marceljoling@hotmail.com
Bezoek Rijksmuseum groep 7 en groep 8 locatie Vosholen.
Dinsdag 22 september gaan de groepen 7 en 8 locatie Vosholen naar het Rijksmuseum.
We gaan er met de bus heen. De kinderen komen om 8.30 uur op school. De vertrektijd van de bus is omstreeks
10.00 uur. Tegen 17.30 uur zijn we terug bij school. (files?).
De kinderen mogen een boek, strip, tijdschrift, spelcomputer of telefoon meenemen. (eigen risico)
De kinderen nemen tevens een lunchpakket mee. Ook mogen ze wat snoep meenemen. Graag niet te veel.

Na-schoolse sportactiviteit in de gymzaal van de Theo Thijssenschool (beide locaties).
Vanaf donderdag 17 september j.l. is de naschoolse sport weer van start gegaan! Jullie zijn allemaal welkom
om op de donderdagmiddagen van 15.30 uur tot 16.30 uur in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool te komen.
Samen maken we er een leuke middag van, dit doen we door samen te bewegen en te sporten!.
Het is helemaal gratis en iedereen is welkom!
Voor meer informatie: e.rademaker@hvdsg.nl of bel: 06-27495967 Elzo Rademaker, Buurtsportcoach Boswijk
Hoogezand-Sappemeer.
Kennismakingsavond groep 7 locatie Vosholen.
Op maandag 21 september van 19.00 uur tot 20.00 uur is de kennismakingsavond voor de ouders van de
leerlingen van groep 7 locatie Vosholen.
Kennismakingsavond kleuters Boswijk.
Op woensdag 30 september, is er een informatie avond voor de ouders van de kleutergroepen,
groep 1/2a en groep 1/2b locatie Boswijk. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
De natuur ontdekken bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 23 september is er een natuur-ontdekkingstocht bij de kinderboerderij! We gaan met z’n allen de
natuur in en ontdekken insecten en andere geheimen van de natuur. 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 of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Voorschoolse activiteit locatie Vosholen.
Vanaf 7.30 uur kunnen de ouders hun kinderen naar de voorschoolse opvang brengen, niet eerder!
De ouders brengen de kinderen bij juf Corrina zodat zij een goed overzicht heeft van welke kinderen er zijn.
Schoolfiets locatie Vosholen.
De ouders van Priscilla Meijer van groep 8 locatie Vosholen, heeft een fiets in perfecte staat aan de school
aangeboden! Wij zijn hier ontzettend blij mee, heel erg bedankt!
Parkeren locatie Vosholen.
Helaas moeten we even weer aandacht vragen voor het parkeergedrag. De auto's staan weer voor de opritten
en nu zelfs al op de opritten van de woningen aan de Groninger Kroon. Dit is niet de bedoeling.
Het is voor de bewoners ontzettend vervelend want soms kunnen ze geen kant op. Het levert nu toch echt
irritaties op bij de bewoners en dit willen we toch voorkomen? Dus niet meer voor en op de opritten parkeren!!!

De Theo Thijssenschool doet mee aan de Jantje Beton Loterij beide locaties.
Vorige week woensdag zijn de boekjes voor de lotenverkoop (via machtiging) van de Jantje Beton actie aan de
kinderen die mee willen doen uitgedeeld! Er zijn nu al kinderen die hun boekje vol hebben, GEWELDIG!
De actie duurt t/m 23 september 2015 en t/m die datum mogen de leerlingen uit groep 4 t/m 8 loten verkopen
voor de Jantje Beton Loterij. Alle boekjes moeten op vrijdag 25 september worden ingeleverd! De helft van
de opbrengst mogen wij als school zelf besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve
buitenactiviteiten. Jantje Beton kan met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land
ondersteunen.
Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om de verkoop via machtiging te doen.
Het grote voordeel hiervan is dat de kinderen niet met geld over straat hoeven!
Een lot kost € 3,-. Lotenkopers geven een eenmalige machtiging af door in het boekje hun naam en
bankgegevens te noteren, voorzien van hun handtekening en het gewenste aantal aan te kopen loten.
De lotenkoper ontvangt zijn lotnummers op zijn bankafschrift!

