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De weekbrief op donderdag beide locaties.
Vanaf nu ontvangt u de weekbrief op de donderdag i.p.v. de vrijdag.
ParnasSys beide locaties.
Binnenkort gaat, evenals op alle openbare basisscholen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer,
ook de Theo Thijssenschool over op het nieuwe leerlingenadministratiesysteem: ParnasSys.
ParnasSys is het nieuwe leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem voor basisscholen.
ParnasSys wordt gebruikt door meer dan 4500 scholen en is daarmee het meest gebruikte
administratiesysteem voor de basisscholen in Nederland. Nadere info volgt.
Juf Jannie locatie Boswijk.
Onze lieve juf Jannie is geopereerd. Voor wie het leuk vindt om haar te verrassen met een leuke kaart, haar
adres is: Scheepstimmerman 60, 9611LN te Sappemeer.
Meester Smallenbroek locatie Boswijk.
Meester Smallenbroek is geopereerd. Hij is inmiddels weer thuis en is op therapeutische basis regelmatig op
school om alvast voorbereiding te treffen voor de overgang naar ParnasSys ons nieuwe administratiesysteem.
Tijdens deze periode wordt hij vervangen door juf Dominique de Vries op de maan-, dins-, woens-, en
donderdag. Meester Jager blijft op de vrijdag lesgeven.
LOT locatie Boswijk.
Vandaag zijn alle haardossen weer gecontroleerd. Bij enkele leerlingen zijn neten geconstateerd, de ouders zijn
hiervan op de hoogte gesteld.
LOT locatie Vosholen.
Vandaag zijn ook alle haardossen op locatie Vosholen weer gecontroleerd. Bij enkele leerlingen zijn neten
geconstateerd, de ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Winterwandeling door het bos bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdagmiddag 25 januari organiseren we een winterwandeling bij de kinderboerderij. Trek je stevige
schoenen of laarzen aan, deze middag gaan we met de knapzak op stap. Onderweg misschien een ree spotten
of een ander dier en midden in het bos een vuurtje stoken, met warme chocomelk.
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.
Open dag Rehoboth leerlingen groep 8 beide locaties.
Vanavond zijn groep 8-leerlingen en hun ouders welkom op de open dag van de CSG Rehoboth. Er is een vrije
inloop van 18.00 tot 20.30 uur. Op deze avond kunnen leerlingen en hun ouders vrij door de school lopen en de
sfeer proeven van onze school.
Wij zijn een kleinschalige school in Hoogezand. Wij bieden de volgende opleidingen aan: mavo (TTO Duits),
onderbouw vmbo bb, -kb en havo. Specifieke vragen mogen gesteld worden aan de directie,
ondersteuningscoördinator, dyslexiecoach, rekencoördinator en aan docenten.
Respect, warmte en structuur. Deze drie woorden horen bij de school.

Schoolfruiten beide locaties.
Alle kinderen krijgen op de dins-; woens- en donderdag fruit en groenten op school aangeboden in het kader
van: DE GEZONDE SCHOOL! Wat krijgen de kinderen volgende week ?

dinsdag  een mandarijn / woensdag  ananas / donderdag  appel
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!
Foto Koch beide locaties.
Omdat er veel klachten waren omtrent de manier waarop de groepsfoto’s zijn gemaakt, gaat Foto Koch, ter
compensatie, alle groepsfoto’s gratis overmaken! Op donderdag 2 maart komt de schoolfotograaf ’s morgens op
locatie Vosholen en ’s middags op locatie Boswijk in het speellokaal (beide locaties).
Woonhoek kleuters Boswijk.
Wie heeft porseleinen servies voor de woon(huis)hoek? Kopjes; schoteltjes, borden etc. Met decoratie of met
kleurtjes is het natuurlijk extra mooi en dat het kapot kan…is het leukste!
Een uur GRATIS extra beweging beide locaties.
Een uur GRATIS extra beweging voor iedereen die dit leuk vind.
Elke donderdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur organiseert HSinBeweging.nl in samenwerking met Sportief
Sappemeer een uitdagende naschoolse activiteit. Elke week wordt er iets anders aangeboden. Het uurtje is voor
alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt gehouden in de zaal bij de Theo Thijsenschool (Boswijk)
KOM LANGS en BEWEEG MEE! Voor meer info: www.hsinbeweging.nl
Jeugdcasemanager en jeugdverpleegkundige beide locaties.
Dit schooljaar zijn jeugdcasemanager Henny Drenth (werkzaam vanuit Kwartier Zorg&Welzijn Sociaal Team
Oost) en jeugdverpleegkundige Jeanette Pilon (werkzaam vanuit GGD) aan onze school verbonden.
U kunt bij hen terecht voor o.a.:
 groei/ontwikkeling
 situatie thuis of op school;
 opvoeding;
 Het omgaan met elkaar (klas, anderen, e.d.);
 opkomen voor jezelf;
 last van spanningen, niet lekker in je vel zitten;
 seksualiteit;
 andere diverse thema’s (scheiden, overlijden, e.d.)
Bij onze jeugdcasemanager Henny Drenth kunt u ook terecht voor vragen die niets te maken hebben met
kinderen zoals bijvoorbeeld vragen over (vrijwilligers)werk en inkomen, vergoedingen o.i.d.
Natuurlijk is elk gesprek met hen geheel vertrouwelijk!
Er is een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies terecht kunt bij Henny Drenth.
Woensdag 8 februari; 8 maart en 5 april is zij aanwezig op locatie Boswijk van 8.30 uur – 10.00 uur.
Woensdag 15 maart en 12 april en eenmalig op een donderdag (16 februari), is zij aanwezig op locatie
Vosholen van 8.30 uur – 10.00 uur.
U kunt haar ook bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089
Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl
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.
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.

