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5 mei toch een vrije dag! Beide locaties.
In tegenstelling tot wat er vorige week in de weekbrief stond, zijn alle kinderen toch vrij op 5 mei!

Koningsspelen en sponsorloop beide locaties.
Morgen (21 april) doen wij als school weer mee aan de Koningsspelen! Wij gaan er met z’n allen een speciale
dag van maken. We beginnen op het plein met het Koningslied. Daarna gaan de kinderen genieten van een
heerlijk Koningsontbijt! De kinderen moeten morgen zelf een bord, beker en bestek meenemen. We hebben
een leuk spelletjescircuit en de leerlingenraad organiseert een sponsorloop voor het circusproject én een potje
voor de leerlingenraad om leuke dingen voor te kunnen kopen! De leerlingen hebben maandag een
informatiebrief meegekregen + een sponsorloopformulier, voor het werven van sponsoren.
Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geldt morgen een continurooster, dus moeten zij een lunchpakket
meenemen. De kinderen van de bovenbouw zijn morgen om 14.00 uur vrij. De leerlingen van de
onderbouw zijn om 11.45 uur vrij. Het is leuk als alle leerlingen morgen (21 april) in het ORANJE gekleed
gaan!
Meivakantie beide locaties.
Vanaf vrijdagmiddag 21 april t/m vrijdag 28 april hebben de kinderen meivakantie! Maandag 1 mei wordt
iedereen weer op school verwacht.
Groep 4 locatie Boswijk.
Juf Bener is dit schooljaar op vrijdag 21 april voor het laatst in groep 4. Vanaf 1 mei gaat zij met
zwangerschapsverlof en wordt zij vervangen door juf Diana Scholtens op maandag en dinsdag. De kinderen
kennen juf Diana al, omdat zij ook de gymlessen verzorgt op maandagmorgen. Op woensdag t/m vrijdag komt
juf Jeanette van Vliet. Wij wensen juf Bener veel succes de komende periode.
Groep 6 locatie Vosholen,
Vanaf 1 mei gaat juf Dieneke van Mombergen 5 dagen per week werken in groep 6 v. Juf Diana gaat naar groep
4 locatie Boswijk om het zwangerschapsverlof van juf Bener in te vullen. Dit betekent dat juf Diana vrijdag 21
april, tijdens de Koningsspelen, voor de laatste keer in groep 6v is dit schooljaar.
Buitenschools gym-uurtje beide locaties.
Vanaf 4 mei start het buitenschools uurtje (extra gym) weer! Elke donderdag van 15.45 uur - 16.45 uur, zal
buurtsportcoach Mark Nieuwenhuis een sportieve activiteit geven in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool
Boswijk (Boswijkslaan 2). Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen meedoen. Dinsdag 4 mei staat apenkooi
op het programma, 11 mei het James Bond spel en 18 mei de Olympische gym-spelen!
Opgeven is niet nodig, kom gewoon langs! Vragen? Mail naar: m.nieuwenhuis@hvdsg.nl

Sportdag groep 6 beide locaties.
De leerlingen van groep 6 beide locaties, hebben op maandag 8 mei een sportdag. Nadere informatie volgt.

VERKEERSEXAMEN 2017 leerlingen groep 7 beide locaties.
Op 9 mei is het praktisch verkeersexamen.
Teambuilding-dag beide locaties.
Woensdag 24 mei zijn de kinderen vrij. De juffen en meesters hebben dan een teambuilding-dag. Noteert u dit
vast in uw agenda!

Avond4daagse 2017 beide locaties.
Het is bijna weer zover. De avond4daagse is dit jaar in de week van 29 mei t/m 2 juni.
Deze week heeft iedereen zich kunnen opgeven, de inschrijfdata zijn nu gesloten.

Eva (groep 8 locatie Boswijk) derde van de provincie Groningen!
Eva van der Velde, onze voorleeskampioen, mocht op woensdag 12 april deelnemen aan de provinciale finale in
theater VanBeresteyn in Veendam. Eva heeft prachtig voorgelezen uit het spannende boek ‘Verstrikt’ van Mel
Wallis de Vries. De jury beloonde haar optreden met een derde plaats! Een geweldige prestatie!
Van harte gefeliciteerd, Eva!

De jongens groep 8 locatie Vosholen kampioen van het schoolvoetbaltoernooi!
Vorige week donderdag was het schoolvoetbaltoernooi in Hoogezand, hierbij zijn de jongens van locatie
Vosholen kampioen geworden en de meisjes van locatie vosholen hebben de 2 e plaats behaald! Wat een
geweldige prestatie, van harte gefeliciteerd! De jongens en de meisjes van locatie Boswijk zijn allebei 3e
geworden in de poule.

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, t.n.v. Theo Thijssenschool, o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4: Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €20,=Datum: dinsdag 23 mei.
Het schoolreisgeld voor groep 3 en 4 moet uiterlijk op 21 april betaald zijn! (voor de meivakantie).
Bestemming: Familiepark Nienoord in Leek.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €35,50 Datum: dinsdag 11 juli.
Bestemming: Het Kameleondorp in Terherne.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum Boswijk: 3 t/m 5 juli. Vosholen: 5 t/m 7 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 10 juli t/m vrijdag 14 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!
Aandachtstraining groep 6, 7 en 8 beide locaties.
Juf Greta v.d. Heide van HVO, gaat 8 a 10 aandachtstrainingen geven voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van
beide locaties. De leerkrachten van de bovenbouw kijken welke kinderen daarvoor in aanmerking komen.
Als ouder moet u toestemming geven voor het volgen van deze training. De training vindt plaats op
woensdagmiddag van 11.45 uur – 12.30 uur.
Voorschoolse opvang locatie Vosholen.
Met ingang van volgend schooljaar (2017/2018) is er de mogelijkheid om vanaf 7.15 uur gebruik te maken van
de VSO! Juf Corrina Brugge blijft de voorschoolse opvang verzorgen. Vanaf volgend schooljaar zijn de kosten:
vanaf 7.15 uur  €3,00 en vanaf 7.30 uur  €2,50
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.

Project circus Theo Thijssenschool beide locaties.
In de week van 8 tot 12 mei wordt de Theo Thijssenschool een CIRCUS! Aan de Croonhoven, achter het
voetbalveldje komt een heuse circustent te staan! De kinderen van beide locaties oefenen dinsdag 9 mei,
woensdag 10 mei, donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei voor de voorstelling. LET OP! De tijden:









Groep 1, 2, 3 en 4, dinsdag 9 mei, van 9.00 uur – 12.00 uur.
Groep 5, 6, 7 en 8, dinsdag 9 mei, van 13.00 uur – 15.30 uur.
Groep 1, 2, 3 en 4, woensdag 10 mei, van 9.00 uur – 11.00 uur.
Groep 5, 6, 7 en 8, woensdag 10 mei, van 11. 00 uur – 13.00 uur.
Groep 1 en 2, donderdag 11 mei, van 9.00 uur – 12.00 uur generale repetitie.
Groep 7 en 8, donderdag 11 mei, van 13.00 uur – 15.30 uur, generale repetitie.
Groep 3 en 4, vrijdag 12 mei, van 9.00 uur – 12.00 uur, generale repetitie.
Groep 5 en 6, vrijdag 12 mei, van 13.00 uur – 15.30 uur, generale repetitie.

Deze week heeft u van sommige leerkrachten al de juiste informatie ontvangen. Indien u het leuk lijkt om te
helpen, kunt u wellicht al iets regelen op uw werk. Ook moeten de kinderen in circuskleding. Via de leerkracht zal
u benaderd worden om circuskleding voor uw kind(eren) te verzorgen.





De kleuters van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Donderdagavond 11 mei van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Groep 7 en 8 van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Donderdagavond 11 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Groep 3 en 4 van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Vrijdagavond 12 mei van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Groep 5 en 6 van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Vrijdagavond 12 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Per kind krijgt u 2 entreekaartjes. Wanneer uzelf niet kunt, mag er iemand anders mee; opa, oma, broertje,
zusje, oom, tante, dit maakt niet uit. Dit heeft te maken met het feit dat er maximaal 250 bezoekers in de
circustent kunnen. Indien u meerdere kinderen heeft, die op dezelfde avond optreden, dient u opvang te
regelen voor uw kind die zijn voorstelling al heeft gegeven. Het is niet toegestaan, i.v.m. het beperkt
aantal plaatsen, om uw jongere kind de voorstelling ook te laten bijwonen.
Hierover informeren wij u vroegtijdig, zodat u het één en ander kunt regelen.
De bewonersorganisaties subsidiëren de circusweek met maar liefst € 3000,00! De bewonersorganisatie Boswijk
met € 2000,00 en de bewonersorganisatie Vosholen met € 1000,00. Langs deze weg HARTELIJK BEDANKT!!
De overige financiers zijn de OR en tijdens de Koningsspelen wordt er een sponsorloop gehouden voor het
circusproject, georganiseerd door de leerlingenraad. Het doel van de circusweek is om beide locaties met elkaar
te verbinden. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders.

In het weekend van 13 en 14 mei kunt u naar de show van CIRCUS BARANI gaan!
De voorverkoop is vorige week gestart op school.
De kaarten kosten slecht €5,00 per persoon. Er zijn 3 voorstellingen gepland in het weekend.
Zaterdag 13 mei, 2 voorstellingen:
aanvang 1e voorstelling: 15.00 uur / aanvang 2e voorstelling: 18.00 uur.
Zondag 14 mei, 1 voorstelling:
aanvang:14.00 uur. (zie poster op de volgende pagina).

