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Groepsverdeling schooljaar 2015-2016 beide locaties.
We zijn druk bezig om de formatie van volgend schooljaar rond te krijgen. We kunnen in ieder geval de
groepsverdeling geven voor het komende schooljaar.
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Dit is de definitieve groepsverdeling. Het aantal leerlingen kan nog wijzigen door verhuizingen, doublures en
nieuwe instroom. We hopen volgende week de leerkrachten bij de groepen te vermelden.
Dinsdagmiddag 30 juni maken alle groepen kennis met hun nieuwe juf of meester.
Vertrekkende en nieuwe leerkrachten beide locaties.
Aan het einde van dit schooljaar moeten we helaas afscheid nemen van een aantal collega’s. Monique Haak,
Dominique de Vries, Nancy Faber, Dieneke van Mombergen en Melissa Westermolen vertrekken, aangezien zij
geen bestuur aanstelling hebben binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Verder nemen we ook afscheid
van Jan Wiendels, vanwege persoonlijke omstandigheden.
Door het vertrek van 6 leerkrachten zijn we druk bezig om deze plekken in te vullen. Niels Cremer, Bernadette
Roukema en Lidy Splinter zijn volgend schooljaar toegevoegd aan het team van de Theo Thijssenschool.
We hopen komende week de formatie helemaal rond te krijgen.

Midzomeravondfeest Theo Thijssenschool beide locaties.
Vanavond is het zover! Het Midzomeravondfeest dat dit keer plaatsvindt op het schoolplein van de kleuters en
op het grasveld van locatie Boswijk. Het feest zal grotendeels in het teken staan van de grote ‘LAAT ZIEN WAT
JE KUNT SHOW’! Er is één optreden per groep, uit de voorrondes is de beste/leukste act gekozen voor de
show. Het feest begint om 17.00 uur en zal duren tot 20.00 uur. Verder zijn er natuurlijk weer vele spectaculaire
attracties én… ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten! Broodjes hamburger, popcorn, suikerspin,
en zakjes snoep zijn verkrijgbaar. Het Midzomeravondfeest wordt ook dit jaar weer gesponsord door de
bewonersorganisatie Boswijk, zij hebben maar liefst €1.000,= ter beschikking gesteld!!! KOMT ALLEN!!!

Midzomernachtduik beide locaties.
Zaterdag 20 juni wordt een MIDZOMERNACHTDUIK georganiseerd in Sportcentrum De Kalkwijck!
Met: diverse leuke activiteiten; aguarobics; Muziek van DBSoundsystems. Tijd: 20.00 uur – 00.00 uur.
Entree: €3,65

Dag van het Park, beide locaties.
In het Gorechtpark in Hoogezand vindt zondag 21 juni vanaf 13.00 uur voor de achtste keer een groot
spektakel plaats, georganiseerd door de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Kielzog en Kwartier Zorg & Welzijn.
De Dag van het Park, heeft zich een vaste plaats op de agenda verworven met tal van sportieve, culturele en
maatschappelijke onderdelen. Het evenement heeft dit jaar als thema: ‘Iedereen doet mee’.
Programma Dag van het Park:
Kwartier Zorg & Welzijn heeft, evenals het vorige jaar, in de hele gemeente inwoners gevraagd zich te
presenteren: verschillende leeftijden, culturen en groeperingen hebben gehoor gegeven aan deze oproep.
Rondom de heuvel zal Kielzog/Kunstencentrum zich laten zien en horen. Op een cultuurveld is muziek, live
gespeeld door leerlingen en docenten. Bezoekers kunnen vanuit een levensgrote Camera Obscura de wereld
bezien en ontdekken hoe Rembrandt speelde met het licht. Op het podium van Kielzog treden de pop bands van
het Kunstencentrum op, waaronder Female Fever, Facelift en Hijack. Bij het NME kunnen volwassenen en
kinderen kennis nemen van natuur, milieu en landschap in en rondom de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Sporten in het park:
De sportieve onderdelen, verspreid over het hele park, zijn onder andere kanovaren, boogschieten
en wandklimmen. De scouting groep gaat een aantal spectaculaire routes door de bomen maken.
Fier4Grunn en FC Groningen organiseren samen een voetbalclinic voor de jeugd.
Schoolreisgeld beide locaties.
Nog niet iedereen heeft het schoolreisgeld betaald! Graag z.s.m. voldoen. Op de locatie Boswijk kunnen de
kinderen 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 gestort
worden op IBAN nummer: NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 5 en 6:
Groep 8:

Kosten: €32,50. Datum beide locaties maandag 29 juni (laatste maandag voor de zomervakantie).
Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten €100,=. Datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

Zomer kaboutertocht bij de kinderboerderij! Beide locaties.

Woensdag 24 juni organiseren wij een: Zomer kaboutertocht! We gaan samen wandelen over het kabouterpad
en de natuur ontdekken in de zomer. Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind.
We beginnen om 14.00uur. Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze
Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.

Afsluiting programma ‘Parents are watching’ groep 8 locatie Boswijk.
Gisteravond was de afsluiting van het programma ‘Parents are watching’. De mediacoach was aanwezig en ook
heel veel ouders! Geweldig! Hieronder een aantal reacties van de leerlingen van groep 8 over hun presentatie;
Espen, Björn en Younes: Gamen. Wij deden het over bo 2. Wij vonden het leuk om te doen. Wij vonden het
goed gaan. Wij hebben ook nog een potje gespeeld daar waren de meningen over verdeeld.
Jacey, Leon en Quinten: Gamen. We vonden het leuk en spannend omdat het je ouders zijn, en dat we het leuk
vinden te presenteren.
Yoran en Melvin: Wij deden het over prezi. We vonden het leuk maar ik (Melvin) vond het erg spannend.
Fleur, Rick en Julian: Wij deden het over Youtube. Wij vonden het leuk om te doen.
Maureen, Sanne, Siénna en Heleen: Wij deden het over Instagram. Wij vonden het heel spannend. Maar het
was leuk om te doen.
Chayenne, Jade en Romy: Wij deden het over instagram. We vonden het erg leuk om te doen met zijn drietjes.
Justin, Sylvie en Tijn: Wij deden het over Google. We vonden het spannend en leuk. Er was een kleine storing,
maar verder ging alles goed!
Schoolreis groep 7 Boswijk.
Maandag de 15e gingen we op de fiets naar Breeland. Daar aangekomen, gingen we Canadees trekken.
Twee kano’s aan elkaar en dan een soort van touwtrekken. Romy, Robin en Justin vielen toen in het water!
Daarna gingen we vlotten bouwen. Iedereen had hard gewerkt, maar toch vielen ze uit elkaar. Gelukkig was het
mooi weer en gingen we nog zwemmen. ’s Avonds hadden we een letter box speurtocht. Twee groepjes waren
verdwaalt, Kees zijn groepje had gewonnen. Na een korte nacht, hadden we de volgende dag een survivaltocht.
We gingen heen kanoën en terug met touwen en vlotten over sloten heen. De bonte avond was heel gezellig.
In de slaapzalen was het druk en gezellig, maar daarna vielen we toch in slaap. Het was een super schoolreis!

Verloren/gevonden tijdens Buitenspeeldag 2015 beide locaties.
Vorige week woensdag hebben vele kinderen genoten van de buitenspeeldag op de Klinker in Sappemeer.
Er kon worden gesprongen op de springkussens, gegleden op de natte buikglijbaan, getekend met stoepkrijt
etc. In hun enthousiasme zijn enkele kinderen echter kledingstukken e.d. vergeten. De vrijwilligers van de
organiserende bewonersorganisaties van Boswijk en de Vosholen hebben na afloop o.a. een paar blauwe
plastic klompjes, twee jassen, sokken en andere voorwerpen gevonden. Ze staan allemaal vermeld op de
Facebookpagina sboboswijk. Afhalen of bezichtigen kan tot de zomervakantie op het adres Stevenmaker 18.
Andere foto's van de middag staan op de website www.sbo-boswijk.com.
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we op zoek naar een nieuwe fluor spoelmoeder of vader.
Iedere woensdagochtend wordt er fluor gespoeld van 8.30 uur – 9.30 uur. Lijkt het u leuk om op de
woensdagochtend even een uurtje mee te helpen? Geef u dan op bij de directie, of kom op de woensdag even
kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!
Kleuters Boswijk.
Vriendschapsboekjes:
Willen jullie de vriendschapsboekjes vanaf nu niet meer meegeven? Tijdens zo’n lange zomervakantie raakt er
vaak iets kwijt!
Gezocht:
Zijn er sterke vaders die op de laatste vrijdag willen helpen om het meubilair van de kleuterklassen naar het
speellokaal te brengen? (vanaf 11.00 uur) Graag opgeven bij juf Petra of juf Nina!

